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Обраќање на 
уредникот

Обраќање на 
Претседателот 
на ДПМ

По повеќе од година дена, 
списанието ПАТИШТА е повторно со своите читатели. 
Пандемијата со Ковид 19 сите не измести од 
вообичаената дневна рутина и однос кон работата. 
Онлајн предавања, состаноци преку zoom, без 
вообичаените ракувања. Многумина од нас заболеа, 
а изгубивме и почитувани колеги и пријатели. 
Поминуваме низ еден период на животот кој ќе го 
паметиме, со надеж дека нема да се повтори.

Во целата ситуација,  добро е што на терен 
не се прекина со тековните активности околу 
изградбата на патиштата и нивните реконструкции 
и рехабилитации, иако не со посакуваното темпо на 
работа. Градежната оператива продолжи со работа 
и во овие услови, и одговори на предизвиците на 
целата ситуација околу пандемијата.

Сегашното стивнување на пандемијата, со надеж 
за нејзино завршување оваа година, не носи кон 
потребата за враќање кон нормалниот тек на 
работа, бидејќи пред нас се сериозни предизвици 
во завршувањето на тековните проекти, но и 
дефинирање на приоритетна листа на нови делници 
кои ќе бидат започнати во следниот временски 
период.

Двете автопатски делници што се во изградба, 
Скопје-Блаце и Кичево-Охрид, особено втората, 
предолго се во нашите стручни дискусии, а и јавноста 
често бара одговори до каде е изградбата. Наскоро 
треба да следи конечна одлука кои нови делници ќе 
бидат започнати/финансирани, а притоа да се води 
сметка за финансиската стабилност и задолженост 
на Македонија. Исто така, потребно е да се 
дообјасни моделот за изградба на некои делници 
кои евентуално би ги градел концернот Бехтел, 
со донесување на посебен закон во Собранието. 
Накратко, многу работа пред нас!

Научно-стручното и информативно списание 
ПАТИШТА, и во иднина Ве поканува да ни ги 
доставувате вашите научни трудови, за да ги објавиме 
и уште повеќе да го подигнеме нивото на научната 
мисла. Воедно, би сакал да ја најавам и серијата 
на стручни дебати, кои ќе ги организира Друштвото 
за патишта на Република Македонија во следниот 
период, за истата цел, за поголема транспарентност 
и сериозна стручна дебата.

Почитувани колешки и 
колеги инженери,

Измина повеќе од една година од почетокот на пандемијата 
со корона вирусот. Се соочивме со невидлив непријател кој 
ги измести сите наши сфаќања за работа, однесување, стил 
на живеење. Се што ни беше познато се промени. Според 
статистиката на Министерството за здравство од оние кои се 
тестирале, кај близу 160 илјади граѓани дијагностициран е 
ковид. Некои поминаа асимптоматски, некои полесно, некои 
потешко, некои до крајни граници (меѓу кои и авторот на овие 
редови). За жал, некои не поминаа. Повеќе од 5 илјади луѓе. 
Едно помало гратче во Македонија го нема. 

Последниов период бројките се во опаѓање, а докторите 
велат достигнавме колективен имунитет, за жал на потешкиот 
начин – по природен пат. Вакцинацијата е во тек. На злобната 
болест и се гледа крајот. После се, останува да бидеме 
претпазливи, граѓаните поодговорни во однесувањето, а 
надлежните здравствени власти побрзи во реагирањето.   

Во овој период се откажаа сите конгреси, семинари, со 
еден збор сите значајни настани. Првиот настан кој се одржа 
беше 45 Меѓународна конференција за патишта „ЦЕСТЕ 2021“ 
во Ровињ – Хрватска, а Друштвото за патишта на Република 
Македонија беше втора година по ред Партнер на настанот. 

ДПМ за првпат оваа година е Партнер и на 14 Национална 
конференција со меѓународно учество на Република Бугарија. 

На домашен план актуелен е новиот Закон за градење. 
Веројатно станува збор за еден од најкоментираните закони 
од неговото носење во 2009 год., со повеќе од 20 Измени 
и дополнувања, неколку пречистени („едвај“) текстови и 
рекордер по оспорувања од Уставниот суд. Во 2019 год. се 
даде во јавност првата верзија на Законот, а веќе во декември 
2020 год. втора предлог верзија, но со исти недостатоци. Иако 
стручната фела имаше конструктивни предлози, измените во 
првата и втората верзија се минимални. 

Едноставно, Законот како да не ги третира патиштата и 
железниците. Република Македонија во изминативе неколку 
години, а и во годините што следат, се наоѓа во голем 
инвестициски циклус во транспортната инфраструктура, 
патишта и железници (изградба на нови автопатски 
делници, експресни патишта, рехабилитација на повеќе 
стотици километри постојни патишта), се вложуваат големи 
финансиски средства, а сето тоа не се отсликува во новиот 
предлог Закон. Станува збор за капитални инвестиции, а 
третманот е несоодветен.  

Можно ли е да имаме таков индиферентен однос кон 
транспортната инфраструктура?

Самиот збор инфраструктура има латински корени и 
согласно дефиницијата тоа се: „Инсталации кои ја сочинуваат 
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основата на било која операција или систем“, односно, 
инфраструктурата значи буквално темел, основа, подлога. 
Транспортна инфраструктура значи основа, база за развој 
на сите други полиња на едно општество. Не случајно се вели 
дека транспортната - патната инфраструктура претставува 
крвоток на една држава. Според некои размислувања, 
единствено транспортната инфраструктура во вкупното 
богатство на една држава се изразува со две цифри. Како 
поткрепа на ова размислување, повторно ќе го презентирам 
податокот дека во Македонија по ослободувањето во 1945 
год. имало само 5 km патишта со коловоз. Денес имаме 
повеќе од 300 km автопат и повеќе од 14 илјади km останати 
патишта, што претставуваат импозантни резултати на 
колегите инженери по патишта, со какви ретко кој може да 
се пофали. Во суштина, овие резултати се база на која сите 
останати општествени полиња се надградуваат. 

Развојот на една земја, е во тесна корелација со 
развиеноста и квалитетот на нејзиниот транспортен систем, 
а развиеноста пак на транспортниот систем, придонесува 
за зголемување на компетитивноста на македонската 
економија, развој на туризмот и др.

Едноставно, општ впечаток е меѓу колегите „патари“ дека 
спецификите на градбите од транспортната инфраструктура, 
не се инкорпорирани во предлог законот. 

Но, за жал тоа не е се. Од носењето на Законот во 2009 год. 
постои една во него вродена аномалија, а која се однесува 
на овластувањата кои ги добиваат градежните инженери (за 
изведба, надзор, проектирање и ревизија). Согласно нашиот 
високообразовен систем, на ГФ егзистираат 4 насоки и тоа:
- Патишта и железници
- Конструктивна
- Хидро и
- Организација.

Проблемот е во тоа што дипломираните  градежни
инженери од сите насоки добиваат заедничко, ИСТО 
овластување за работа за сите видови градежни објекти 
(патишта, автопатишта, железници, брани, облакодери, 
атомски централи, ветерници ...), а според нивната насока 
– едукација, не се оспособени за работа на сите видови
објекти, туку секој според својата насока има определена
специјалност.

На сите градежни инженери ова им е совршено јасно, но 
за да биде јасно и за јавноста ќе парафразирам со следниов 
пример: Замислете дека имате голема забоболка и наместо 
кај доктор стоматолог, да побарате помош и отидете кај 
доктор кардиолог. Верувам дека ова досега го нема никој од 
нас направено. Ако тоа не би го сториле за обична забоболка, 
зошто тоа и го правиме на градежната струка, на инвестициите 
и во крајна линија на државата? 

Каде е решението? Едноставно кажано, во повеќе земји, 
забележлива е тенденцијата на издавање овластувања 
според тесни специјалности, односно овластувања според 
она што го имаат изучувано, со што се дава предност на 
стручноста, квалитетот и професионалноста. Не сакајќи 
да оптоварувам со дополнителни објаснувања во прилог 
на ова, за секое „зашто“, државите кои се пред нас имаат 
„затоа“, доволно е само да ги следиме. 

Бенефитите од прифаќањето на овластувања според 

специјалности – насоки, може да се класифицираат во 
неколку групи и тоа: 
	политички,
	економски,
	научно – стручни и др.

	Политичкиот бенефит е комплексен и претставува израз
на резолутниот став на граѓаните на нашата држава за
економски просперитет на РМ, приближување на нашата
законска регулатива кон регулативата на ЕУ и др. Со еден
збор, ЕУ да ја донесеме во Македонија.
	Економскиот бенефит има две компоненти: првата се

човечките ресурси, а втората е материјална, во добиениот
квалитет за вложените финансиски средства. При овој
инвестиционен циклус, ќе се овозможи инженерите да
работат на оној дел за што се оспособени, нема да има
мешање на стручностите и нивно преклопување, туку ќе
дојде до нивна соработка и дополнување. Што се однесува 
на втората кoмпонента, не е сеедно каков квалитет ќе
испорачаат овие новоизградени капитални инвестиции,
кои се однесуваат не само на нашата генерација, туку
полезностите од нив ќе ги користат и следните генерации.
Сето ова ќе резултира со оптимизација на вложените
средства од страна на државата.
	Научно – стручен бенефит. Потребите на пазарот на трудот 

ќе доведат и до регулирање на потребниот новосоздаден
стручен кадар. Со ова ќе се надмине и проблемот со број
на студенти, како и нивелирање на бројот на студенти по
насоки, согласно со реалните потреби на стопанството од
соодветни инженерски кадри.
За очекување е дека воведувањето на овластувања по

специјалности (насоки) ќе придонесе за понатамошно 
практично стручно усовршување на инженерските кадри, 
со што значително ќе се подобри и квалитет на работа во 
градежништвото.

Но овој предлог Закон, во својата содржина оди дури и 
понатаму, го „надградува“ и постојниот Закон. Имено, се 
предвидува да освен градежните инженери, одговорни за 
инфраструктурните објекти бидат и архитектите? Логично 
се наметнуваат две прашања: 1. Која е улогата на еден 
архитект при изградба на автопат, или пак на пруга? 2. Што 
архитектите изучуваат од оваа област и кој ќе биде нивниот 
придонес? 

На крајот, ценам дека и предлагачот на Законот и 
стручната фела имаат заедничка цел, носење на Закон за 
градење кој ќе ги изрази интересите на струката, и ќе биде 
со значително подобри перформанси од претходниот, но и 
од предложениот. Ако целта е заедничка, тогаш потребно е 
да се биде мудар и визионер, да се донесат правилни одлуки 
денес, за подобро утре. 

Потребно е In medias res (да се пристапи одма на работа), 
да се вклучат во изработката на Законот и градежните 
инженери, да се развие стручна дебата и прифатат 
предлозите од инженерската фела, а тие да станат 
инхерентен дел од новиот Закон за градење.

Проф. д-р Горан Мијоски,
Претседател на ДПМ
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Интервју со Благој Бочварски,
министер за транспорт и врски

К
ако ја оценувате состојбата на целокупната 
патна мрежа во Македонија?
- Создаваме нова модерна и квалитетна
сообраќајна мрежа која нуди нови правци 
со кои овозможуваме побрз транспорт

на стока и услуги.  Имаме добро развиена патна 
мрежа и ќе се сложите со мене дека денеска 
како никогаш досега имаме најсилен фокус во 
изградбата и рехабилитацијата на македонските 
патишта. Но веруваме дека секогаш можеме да 
вградиме нови искуства во продолжување на 
модернизацијата во периодот којшто следи 
пред нас. И токму тоа е фокусот на оваа 
Влада и ресорното министерство кое го водам.  
Имаме географско стратешка позиција каде 
поминуваат два Паневропски Коридори 8 и 10,  
но мора да имаме предвид дека и соседните 
земји инфраструктурно се развиваат. 
Нашата интеција како Влада е да ја задржиме 
оваа транспортно стратешка позиција на 
Балканот и да инвестираме во модерни 
правци  кои нудат нови алтернативни пазари 

и побрз транспорт за домашните и европските 
транспортните компании.  Проектите што ги 
работиме се дел од Националната транспортна 
стратегија 2018-2030 и нејзиниот Индикативен 
план за спроведување.
Планот е преточен во 104 конкретни активности 
и преку неговата реализација развиваме 
усогласен транспортен систем, сообразен и 
интегриран во Европските транспортни мрежи 
кој ја подобрува економската ефикасност и 
безбедност.

Д
али може да се каже дека се наоѓаме 
во интензивен инвестициски циклус во 
патиштата во Македонија?
- Веќе неколку години сме влезени
во силен инвестициски циклус преку

модернизација на патната инфраструктура. 
Континуирано вложуваме во развој на патната и 
железничката инфраструктура и за тоа говорат 
самите бројки. Од 2017 година до сега изградени 
и рехабилитирани се преку 1000 километри 
патна мрежа.  Само во овој момент активно 
работиме на околу 300 километри патишта или 
вкупно инвестираме околу 825 милиони евра. 
Неодамна Претседателот на Владата Зоран Заев 
го најави неколку годишниот инвестициски план 
од 2,7 милијарди евра инвестиции во патната и 
железниката инфраструктура. Тоа се серизони 
проекти кој придонесуваат за економски развој 
на државата. И од тоа отстапки нема. 
Во овој момент се градат два автопати, се 
проектираат уште неколку автопатски делници, 
потоа активно се работи на четири експресни 
патишта, преку дваесетина регионални патни 
правци. Започнавме со проектот за изградба 
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и рехабилитација на локална патна мрежа низ 
сите општини, во должина од преку 450 км и 
вредност од 70 милиони евра. Веќе влеговме 
во рехабилитација на 60 километри само со 
првите два повици, а градежната механизација 
е на терен. Преку ЈП за државни патишта 
предвидовме инвестиции преку 250 милиони 
евра за 2021 година, што е показател за нашата 
подготвеност да воспоставиме систем на 
модерни патишта, поголема безбедност и нов 
транспортен систем за државата.
Во меѓувреме тече тендерската постапка за 
избор на Изведувач за изградба на пругата кон 
Бугарија, така што имаме сериозни и бројни 
инфраструктурани проекти кои ќе ја зацврстат 
позцијата на државата во однос на регионот, а 
од друга страна ќе овозможат силен импакт во 
БДП на државата, а продолжуваме со јакнење 
на градежништвото како гранка во време на 
пандемијата предизвикана од Ковид кризата.

К
ога оцекувате да се завршат започнатите 
автопатски делници Кичево Охрид и Скопје-
Блаце, како и експресните патишта?
- Кога дојдов на функцијата Министер,
ова прашање за автопатот Кичево-

Охрид премногу ми тежеше. Проблемите 
беа детектирани, решение најдовме и сега 
максимално работиме да им овозможиме на 
градежните компании нови позиции за работа. 
Формирав тим во Министерството за транспорт 
и врски кој активно работи заедно со тимовите 
од ЈПДП и планерите на инфраструктураните 
проекти, а веќе имаме голем напредок во тој 
дел. На нови 22 позиции се отвори дополнителен 
фронт за работа, а сега на потег се градежните 
компании кои веќе активно работи на терен. 
Во меѓувреме подготвуваме  нов Анекс на 
основниот договор за продолжување на рокот 
за изградба. Очекувам рокот да се продолжи 
до крајот на 2023 година и ќе барам овој рок да 
биде испочитуван. Планираме некаде до крај 
на годината под времен режим да пуштиме во 
сообраќај дел од автопатот и тоа е нашата цел, 
како се завршува одредена делница така истата 
да биде пуштена во сообраќај. Сакам да ве 
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уверам дека овој проект е приоритет број еден 
за Владата. 
Во однос на автопатот од Скопје до Блаце, на 
првата делница од активно се работи на терен 
со решени имотно правни прашања. Поверемено 
вршам увид на градежните работи и задоволен 
сум како се одвиваат тие во текот на оваа 21 
година.  Во однос на втората фаза од село 
Блаце до Обиколницата, очекуваме проектот 
да биде готов до крај на годината за да може 
веднаш да се тендерира. Автопатот има посебно 
стартешко значење заради регионланиот 
развој, зголемување на еконоската соработка 
со соседите и само така се однесуваме кон овој 
проект. Верувам дека за две, две и половина 
години ќе биде комплетиран овој проект. 
Секако би сакал со задоволство да потенцирам 
и еден убав пример во делот на изградбата на 
патната инфраструктура, а тоа првиот дел од 
експресниот пат Штип – Радовиш со должина од 
23,5 километри, голем и знааен инфраструктурен 
проект кој за прв пат е изграден пред крајниот 
рок кој беше зададен од страна на инвеститорот.

К
оја автопатска делница ке биде следна која 
ќе започне со изградба?
- Во рамки на нашите акциски планови,
интензивно работиме на проектирање на
неколку автопатски делници. Се работи

на проектирање на делницата Скопје-Блаце, 
фаза 2. Очекуваме до крај на годината проектот 
да биде завршен и потоа веднаш ЈП за државни 
патишта да објави јавен повик за изградба. 
Изградбата на фаза 1 од Граничен премин Блаце 
до село Блаце се работи интензивно и според 
предвидениот план. Понатаму, во завршна 
фаза е изработката на проектот за изградба 
на автопатската делница Гостивар –Кичево, 
поточно од  од Кичево до Букојчани. Проектот  
е дел од изградбата на автопатско решение на 
Коридор 8 каде како држава имаме стратеши 
планови да го раздвижиме овој Паневропски 
коридор. Изградбата на оваа деланица ќе 
се финансира со средства преку заем од 
ЕБОР, а останиот дел со грант средства од 
Инвестицискиот фонд за Западен Блакан преку 

ЕУ.  Ги разгледуваме сите опции за доизгардба 
на неколку автопатски делници на Коридор 8 и 
коридорот 10д. Затоа се прави сериозна анализа, 
преку општествен консензус да се обидеме да 
донесеме заедничка одлука за реализација на 
овие крупни национални прашања во делот на 
инфраструктурата.

Н
еодамна се потпиша меморандум со 
фирмата Бехтел за изградба на одредени 
автопатски делници на Коридорот 8 и 
автопатот Прилеп-Битола. Дали е ова 
вистинскиот модел за изградба на овие 

делници, имајќи ја во предвид транспарентноста на 
целиот процес за избор на изведувач и немањето 
проекции до каде ќе стигне висината на долгот како 
процент од БДП?
- Како што кажав како Влада и институции сме
должни да ги разгледаме сите варијанти за
изградба на модерна и квалитетна навремено
изградена инфраструктура, и да ги избегнеме
доцнењата и веќе видените проблеми на терен
во делот на проектирање и изградба на патишта.
Едно е јасно, дека граѓаните бараат брзо и
навремено реализирање на проектите, а не
блокирани делници и проекти кои траат и по
десетина години. И имаме конкретни примери
за тоа. Еве автопатот Кичево-Охрид. Започнат со
проектирање уште во 2001 година и после две
децении ние немаме финален производ. Да го
земеме Скопје-Блаце, започнат со проектирање
2002 година и за тука немаме готов проект. Во
меѓувреме имаме нови состојби по самата траса,
изградени водоводи, гасоводи, други типови на
објекти, со што старите проекти веќе стануваат
безпредметни. Имаме бројни примери кои
покажуваат доцнење на постапките и заради тоа
имаме доцнење во изгардбата.
На Република Северна Македонија и е потребна
брза акција. Мораме да сфатиме дека соседните
земји веќе креираат нови рути за транспорт,
затоа нема да останеме неми набљудувачи на
регионалните текови, продолжуваме во овој
натпревар со цел да ја одржиме конкурентноста
на Коридорите. Во креирање на еветуален
договор со компанијата, Владата ќе вклучи
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Консултански -ревизорски куќи кои ќе дадат 
прецизни насоки како да се креира договорот, 
со конкретни рокови рокови и паразни цени. 
Тоа што ни е важно е при изготвувањето на 
Законските решенија, ќе бараме да биде 
вклучена релевантната стручна и политичка 
јавност, а пред се заради транспатеноста и 
вклученоста на сите чинители во општеството 
за проекти што се од национален интерес. А 
овие проекти се токму од национален интерес. 
Секако и варијантите за продолжување со 
изградба по т.н. модел на Ред Фидик остануваат 
како опција доколку државата и Собранието 
не се подготвени да влезат во нов модел на 
изградба на македонските патишта.

Д
али може да оцекуваме сериозно 
придвижување во изградбата на железничката 
линија Куманово-Деве Баир, како и 
заврсување на проектната документација за 
железничката линија Кичево-Лин (Албанија)?

- Во делот на железничкиот Коридор 8 во овој
момент ја спроведуваме тендерската постапка
за изградба на пругата од Куманово до Крива
Паланка и тоа фаза 1 Куманово - Бељаковце и
фаза 2 Бељаковце - Крива Паланка. Тендерската
постапка се наоѓа во завршна фаза и некаде
до крајот на годината очекуваме да се избере
изведувач и да започнеме со градежните работи
на оваа инвестиција од околу 200 милиони евра.
За последниот дел од изградбата на пругата
од Крива Паланка до Деве Баир, преку ИПА 2
програмата веќе имаме обезбедено 60 милиони

евра, а преговараме и со ЕУ за дофинансирање 
на оваа делница, бидејќи овој дел од пругата 
чини преку 400 милиони евра, така што веројатно 
финансиската конструкција ќе ја заокружиме 
со грант средства од ЕУ и од меѓународни 
финансиски кредитори. Во делот на западниот 
дел од Коридор 8, проектната документација 
е изготвена. Има реакции од УНЕСКО во делот 
на трасата кај Охридското крајбрежје, но 
тимови од МЖ инфраструктура веќе работат 
на таа решавање на тоа прашање. Независно 
од тоа, Министерството за финансии отпочна 
постапка за изнаоѓање на финансиски средства 
за реализација на овој крупен капителен проект.

Д
али имате јасна стратегија како да 
извелечете максимум од расположивоста 
на европските пари за изградба на нашата 
инфраструктура?
- Европските фондови се од огромно

значење не само за нас туку за сите земји од 
Западен Балкан.  При последната средба 
со комесарот Вархеји ни беше предочено 
дека средствата ни стојат на располагање 
а од нас се бара квалитетни проекти.  Тоа е 
и нашата интенција, затоа се екипираме во 
министерството за транспорт и врски со нови 
капацитетни кадри, пред се инженери, но и 
правници и економисти кои ќе дадат свежина 
на нашата институција, а ќе бидат мотор и за 
идниот период со цел да ги прифатиме сите 
предизвици и успешно да ги реализираме. Затоа 
правиме силна акција низ територијата на целата 
држава, а сите крупни капитални проекти  кои 
ги спомнав се во нашите планови, за дел од нив 
секако ќе се аплицира  преку фондовите на ЕУ. 
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Тука мислам и на желеницата и на автопатските 
делници, и секако на останати проекти кои се од 
регионално значење.  
Максимално се трудиме да изградиме квалитетна 
инфраструктура и сметам дека одиме во 
вистински правец. Дополнително сакам да 
спомнам дека сме дел од Транспортната заедница 
каде континуирани ги усогсласуваме домашните 
регулативи со тие на Европската Унија.

М
ногу често слушаме дека недостига воља, 
но и капацитет за целосна реализација на 
транспортниот коридор 8. Кој е вашиот 
одговор на тоа?
- Нашите цели и намери се прецизни за

Коридорот 8. Плановите се конкретни, мораме 
да изградиме модерен коридор на ниво на 
европските и во таа насока и се движиме. Затоа 
велам дека потребна е брза реакција. Праксата 
во соседните земји покажува дека моделот на 
проектирање и градење дава резултати и сметаме 
дека ова е начинот како брзо да го финишираме 
Коридор 8. Во моментов имаме активни проекти 
на Коридорот, на пример изградба на трета 
лента од граничен премин Деве Баир до Крива 
Паланка. Потоа од Крива Паланка до Ранковце 
се гради експресен пат. Од Страцин до 
Куманово комплетно се рехабилитира патната 
делница. На Запад се гради автопатот Кичево-
Охрид а се проектира Кичево - Букојчани.  Тоа 
значи дека не станува збор за немање волја или 
капацитетност, имаме јасна цел и можност сега 
Коридор 8 да биде реалност. Но паралелно со 
коридорот 8 работиме и на реконструкција на 
дел од Коридорот 10 на делницата Петровец – 

Катланово каде што целосно ја обновуваме и 
надградуваме постоечката инфраструктура.

К
ај инженерската фела има незадоволство од 
предложените измени во Законот за градба, 
кој е поврзан со инфраструктурните објекти. 
Дали тие гласови допреа до вас и кој ке биде 
вашиот одговор?

- Транспарентноста е составен дел од начелата за 
работа на Владата, само во споредба со минатата 
година транспарентноста на Министерството
за транспорт и врски е зголемена за 14,6 % и
во тој правец продолжуваме со работа и во
иднина. Министерството и јас како министер сум
секогаш отворен за секој еден граѓанин, за нови
идеи и проекти. Особено затоа што сум и дел
од стручната јавност како архитект и посебно
ги разбирам сите нивни проблеми, потреби
и барања. Ние ја спроведуваме најголемата
реформа во градежната дејност преку промена
на законската регулатива и морам да признаам
дека за прв пат во процесот на изработка на овие
клучни закони вклучени се стручната јавност и
сите заинтересирани страни.
Така беше донесен Законот за урбанистичко
планирање, така се изработува и новиот Закон
за градење. Повторно апелирам, не само што сме 
отворени за нови предлози, туку дополнително
бараме идеи и решанија од сите стручни луѓе
кои сакаат да дадат свој придонес и да се
вклучат во ова ново време на отвореност и
транспарентност. Повикувам и барам заеднички
да креираме и да градиме иднина. Само така
ќе изградиме подобро и здраво општество за
сите, само така ќе ги заштитиме и интересите на
граѓаните и на државата.
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Интервју со Беким Мемеди
Директор на Јавното Претпријатие за 
одржување и заштита на магистралните и 
регионалните патишта "Македонијапат"

Господине Мемеди, како ја оценувате работата 
на МАКЕДОНИЈА ПАТ, откако ја раководите?

Работата на Јавното претпријатие за 
одржување и заштита на магистрални и регионални 
патишта – Скопје, откако ја раководам ја оценувам 
повеќе од успешна. Тоа се базира на реализација на 
Програмата за одржување и заштита на  државнитр 
патишта за 2021 година. Со моето доаѓање на чело  
на претпријатието  Програмата е зголемена од 
1. 250. 000. 000,00 денари на 2. 100. 000. 000,00
денари.

Јавното Претпријатие за одржување и заштита 
на магистралните и регионалните патишта – Скопје, 

согласно Договорот за одржување и заштита на 
магистралните и регионалните патишта   ги зголеми 
и цените за плаќање на услугите кон Јавното 
претпријатие за државни патишта за 36%. 

Исто така во 2021 година Јавното претпријатие 
за одржување и заштита на магистралните и 
регионалните патишта  – Скопје  направи    нови 
180 вработувања  од кои најголем дел се возачи 
на товарни возила  и патарски работници како  и 
помошен технички персонал.  

Јавното Претпријатие за одржување и заштита 
на магистралните и регионалните патишта – Скопје, 
2021  година набави 15 нови камиони опремени 
со снежен плуг и посипувачи на сол и ризла, 5 
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полутоварни возила, 3 утоварувачи  како и 2 нови 
машини за бележење на хоризонтална сигнализација. 

Кои се секојдневните предизици со кои се 
соочувате при работењето?

Секојдневно се соочуваме со најразлични 
проблеми кои се директно поврзани со одржувањето 
и заштитата на државните патишта како што е 
недостаток на работна сила (патари, машинисти, 
возачи на тешки товарни возила како и технички 
кадар инженери и техничари). Со  застарената и 
амортизирана механизација нашето претпријатие се 
бори години наназад  таа е речиси неупотреблива 
неефикасна  и скапа за одржување. Истоa така 
при одржувањето на патиштата (зимско, редовно, 
тековно и инвестиционо) се судруваме со проблеми  
при изведувањето на работите на патиштата  во 
смисол на непочитување на поставената сообраќајна 
сигнализација за работа на пат од страна на 
учесниците на сообраќајот.  Често пати работиме и во 
услови на наизменично пропуштање на сообраќајот 
како не би дошло до поголеми застои во сообраќајот. 
Со тоа се доведува во опасност безбедноста на 
учесниците на сообраќај. 

Како Јавно претпријатие со голема 
одговорност и удар на јавноста, како мислите 
да се подобрат состојбите во поглед на 
одржувањето на државните патишта во 
нашата земја?

Квалитетно изградените патишта, полесно се 
одржуваат. За реализација на оваа цел,потребно е 
да се врши постојан стручен надзор над градбата. 
Со цел одржувањето да ги следи современите текови 
неопходно е постојано стручно усовршување , 
следење и примена на нови технологии и трендови во 
одржувањето.  Моменталната состојба на патиштата 
треба да се утврдува врз база на податоци собрани 
на терен и со помош  на современите софтверски 
апликации. 

Кон крајот на 2019 година се одрша и Првиот 
меѓународен Конгрес за Патишта од кој  имавме 
огромно  позитивно искуство во поглед на примена 
на нови технологии во одржувањето на патиштата.  

Како ја оценувате изминатата зимска сезона, 
и како се подготвувате за следната?

Oд аспект на зимското одржување и покрај 
амортизираната механизација, финансиската 
состојба во која се наоѓа претпријатието, 
недостатокот од возачи и машинисти, сметасме дека 
успешно одговоривме на зададениот предизвик.  Во 
прилог на ова говори фактот што не дозволивме ни 
еден патен правец да биде затворен за сообраќај 
поради не исчистени снежни наноси. 

Изминатата зимска сезона беше успешна со 
оглед на работната рака и механизацијата  со која 
располагаме  успеавме и оваа зимска сезона да 
помине без застои во сообраќајот. Успешно беше 
реализиран Акциониот план за зимско одржување на 
државните патишта за сезоната 2020/2021 година. 
за зимско одржување патиштата се класифицирани 
во четири приоритети врз основа на интензитетот на 
сообраќајот, стопанското значење, местоположбата 
во патната мрежа и оперативните и финансиски 
можности

Во поглед на зимското одржување покрај 
сопственита механизација беше ангажирана и 
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механизација од трети лица.  Сите зимски пунктови 
беа снабдени со предвидените количини на 
абразивни материјали за зимско одржување (патна 
сол и камен агрегат).  За следната сезона  во план ни 
е  набавка на дополнителна механизација за зимско 
одржување

Како ги оценувате финансинските 
резултати од вашето работење, во 
услови на зголемување на цените на 
репроматеријалите? Дали соработката со 
ЈПДП е доволна за финансиска одржливост на 
МАКЕДОНИЈА ПАТ?

Со моето стапување на функцијата како Директор 
во претпријатието наследив  во тешка состојба и 
огромни долгови кои успешно ги намалуваме и сега 
бележиме позитивен биланс во работењето. Со крајни 
напори и со зголемување на цените на услугите кон 
Јавното претпријатие за дршавни патишта успеваме 
да ја реализираме обемната програма за одржување 
на патиштата за 2021 година. 

Благодарение на макотрпната работа, 
ангажираноста на сите вработени од претпријатието 
успешно е реализацирана  Годишната програма 
за одржување и заштита на државните патишта за 
2021година за првите шест месеци. Од се досега 
кажано може да бидеме задоволни од позитивната 
насока во која се движи ЈП „Македонијапат“, ова ни 

дава надеж дека сме блиску до конечната цел, да го 
донесеме нашето претпријатие на цврсти нозе. 

Каква е состојбата со механизацијата на 
МАКЕДОНИЈА ПАТ, како и другите постројки 
на пример алсфалтната база?

Состојбата со механизацијата како што и 
претходно што напоменав е исклучително тешка. И 
покрај тоа што оваа година набавивме нови тешки 
товарни и полутоварни возила тоа е минорно во 
поглед на нашите потреби. 
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Вложувањето во одржување на повеќето возила 
и градежни машини повеќекратно ја надминува 
вредноста на истите. (на пример одржувањето 
на возило ФАП 26/35 SK 674 UD од 1990 год.  со 
поминати 615. 000 км и книговотствена вредност 
0 ден за една година чинело 491 698 ден.  а вакви 
примери има повеќе) Придобивките од набавката 
на новата механизација ќе бидат повеќекратни.  - 
Зголемување на безбедноста на вработените и 
учесниците во сообраќајот во тек работењето - 
Зголемена ефикасност во работењето и зимското 
одржување на патиштата - По економично работење 
- Намалени трошоци за набавка на резервни делови
(очекуваме заштеда од 10. 000. 000,00 ден на
годишно ниво или за 5 години приближно 50. 000.
000,00 ден) - Заштеда за набавка на пневматици
(гуми) во првите две години приближно 30. 000.
000,00) - Намалени трошоци за услуги, поправка
во сервиси на економските оператори (очекуваме
заштеда од 15. 000. 000,00 ден на годишно ниво
или за 5 години приближно 75. 000. 000,00 ден.) -
Намалени трошоци за гориво (очекуваме заштеда од
10% односно на годишно ниво 6. 000. 000,00 ден или
за 5 год = 30. 000. 000,00 ден) - Намалени трошоци за
поправка на зимска опрема (нежен плуг и посипувач
на абразивен материјал) (5. 000. 000,00 ден на

годишно ниво или 25. 000. 000,00 ден.  за 5 години) 
- Намалени трошоци за поправка на хидраулика и
пневматика 10. 000. 000,00 за 5 години - Намалени
трошоци за поправка на електроника 2. 000. 000,00
ден за 5 години - Намалени трошоци за ангажирање
на механизација од трети лица во зимска служба (83.
000. 000,00 ден.  годишно или 415. 000. 000,00 ден.
за пет години) - Строга контрола на потрошувачка на
гориво и абразивни материјали во зимско одржување
- Подобра услуга - намалено загадување и др.

Дали се соочувате со недостиг на 
работна сила за редовното одржување на 
патиштата?

Секако дека се соочуваме со недостиг на работна 
сила со оглед на тоа што нашето претпријатие во 
2012 година броеше 1515 вработени на 764 во 
2019 годиина. Во 2020 година добивме финансиска 
согласност и успеавме да вработиме 180 нови кадри 
од кои најголем дел се возачи на товарни возила  
и патарски работници како  и помошен технички 
персонал. 
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Возачите неретко знаат да забележат дека 
ударните дупки недоволно брзо се санираат, 
риголите се затрупани со одрони или 
остатоци од ризла, или пак дека се обраснати 
со растенија.  Кој е вашиот одговор на тоа?

Нашето претпријатие не располага со доволен број 
на  специјална механизација и повеќето од работите  ги 
вршиме сеуште мануално.   Исто така  не располагаме 
со доволен број на патарски работници и асфалтерски 
работници кои се непосредни извршители. Во план сме 
да набавиме современи машини за чистење на риголи 
и канафки како и современи возила за кастрење  на 
гранки. А што се однесува до ударните дупки тие 
редовно  се санираат и крпат.  

Како го одржувате балансот помеѓу 
редовното одржување и рехабилитациите на 
патиштата, со постојните капацитети на 
МАКЕДОНИЈА ПАТ?

Одливот на работна сила и проблемот со 
дотраената механизација  сепак не дозволува 
да одржуваме  добар баланс помеѓу редовното 
одржување и рехабилитациите на патиштата 

со нашите постојни капацитети. Исто така со 
новонастанатата состојба со пандемијата минатата 
и оваа година имавме чести преекипираности на 
возачите и возилата.  Меѓутоа  со нашето  големо  
искуство во одржување на патиштата (зимско 
,редовно тековно и инвестиционо) сепак успеавме да 
одржиме задоволителен баланс. 

Кои се вашите планови за развој на 
претпријатието?

Пред се планираме да се дополни набавката на 
нова механизција која ни е неопходна за нормално 
функционирање на претпријатието. Исто така 
планираме да ги осовремениме нашите постоечки 
асфалтни бази во склоп на Подружниците.  Тие да 
бидат поеколошки, да не ја загадуваат животната 
средина  и да бидат со помала потрошувачка.  Исто 
така планираме набавка на современи специјални 
возила за косење, кастрење на гранки и сл. работи на 
патиштата.  Во план сме и да ја замениме комплетно 
дотраената и амортизирана механизација соо нова 
како би можеле успешно да ја вршиме нашата дејност 
односно одржувањето и заштитата на државните 
патишта. 
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РАЗМИСЛУВАЊЕ ВО ОДНОС НА 
ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ГРАДБА

Досегашните закони за градба веќе подолг временски 
период се концепирани и изготвени најмногу 
за потребите на објектите од високоградбата. 
Веројатно причина е што овие објекти се и најмногу 
застапени во градежниот сектор, но ако се земе 
комплексноста, општествената потреба, еколошките 
влијанија и висината на финансиските средства 
за објектите од транспортната инфраструктура, 
се наметнува потребата од нивно поадекватно 
третирање во законот за градба. Предложените 
подобрувања во однос на претходните верзии на 
законот се однесуваат на внесување на нови членови 
кои исклучиво се однесуваат на транспортната 
инфраструктура или дополнување на постоечките 
членови во предлог законот кои почетно се 
дефинирани само во однос на вискоградбата. 
Најбитните промени и дополни во законот, а кои се 
однесуваат на транспортната инфраструктура, би 
се направиле ако се прифатат следните предлози:
- Во член 5  се дефинираат поими употребени

во законот, но истите треба да се усогласат и
со потребите на проектите од транспортната
инфраструктура. Предлог е да се посебно
дефинира поимот реконструкција на постоечката
транспортна инфраструктура, затоа што овој
поим различно се разбира кај објектите од
вискоградбата, односно реконструкција на
постоечката транспортна инфраструктура
вклучува и проширување на сообраќајниците
(патишта, улици, паркинзи, патни станици,
железнички пруги, железнички станици),
подобрување на пристапноста до транспортната
инфраструктура, подобрување на геометриските
елементи на трасите во однос на изведените за
поголема брзина, подобрување на транспортните
капацитети на инфраструктурата, подобрување
на безбедноста на сообраќајот, подобрување
на заштитата и стабилноста на постоечките
објекти и објектите за одводнување, подобрување
на носивоста на составните компоненти на
транспортната инфраструктура, намалување на
негативни влијанија врз животната средина.

- Поимот рехабилитација исто така различно
се сфаќа кај објектите од високо градбата
и кај транспортната инфраструктура каде
рехабилитација кај јавните патишта, или ремонт
кај железниците, подразбира градежни работи
за периодично одржување на инфраструктурата
кои се состојат во обнова на конститутивните
елементите од горниот строј кои се деградирани
во периодот на експлоатација до степен кој
значително ги зголемува транспортните трошоци
на корисниците на инфраструктурата и/или ја
нарушува безбедноста на сообраќајот.

- Во член 6  се наведуваат основните барања
за градбата и покрај останатото (во смисла на
носивост, трајност, безбедност...) потребно е за
проектите од транспортната инфраструктура
да се додаде и социо-економска и финансиска
оправданост за градбите од државна важност и
непречен приод и безбедно користење од страна
на лица со редуцирана мобилност ако градбите
се од јавен карактер. Тоа значи дека за проектите
од државна важност треба да се изработат
претфизибилити студии кога има нова траса и
физибилити студии (студии за оправданост) за нови 
траси, реконструкција и рехабилитација (ремонт)
на постоечка транспортна инфраструктура.

- Членот 32 во нацрт текстот на новиот закон за
градба ја набројува проектната документација за
да се реализира еден проект. Овде треба да се
додаде Студијата за оправданост за нови линиски
инфраструктурни објекти од важност за државата
која содржи техничка документација на ниво на
идеен проект, како и други содржини кои се дел од 
физибилити студијата, а треба да бидат посебно
наведени во посебен правилник за изработка
на студии за оправданост на инфраструктурни
градби.

- Во членот 32 се наведуваат видовите на проекти за 
градбите и недостасува проектна документација
за транспортната инфраструктура на ниво на
претпроект (генерален проект на траса) за нови
траси. Оваа проектна докуметација е од суштинска 
важност кај нови инфраструктурни проекти и
претставува почетна етапа во планирањето на
просторот со новата инфраструктура и процена на 
ефикасноста на прокетот. Претпроект представува 
техничка разработка на ниво на плански документ
и се изработува за повеќе варијанти на траса
на транспортната инфраструктура со цел да се
согледаат просторните можности и ограничувања
за изградба на јавни патишта и железници.
Претпроектот е дел од претфизибилити студијата
со која се усвојува генерална концепција за
проектот и градбата, најоптимален просторен
коридор на трасата и прострона диспозиција на
објектите, се утврдуваат основните функционални, 
градежни, технолошки и технички карактеристики
на објектите, етапноста на градење, условите
на експлоатација, односот према просторот и
животната средина во просторот во кој патот
или железничката пруга треба да се градат.
Претпроект е основа за процена на проектите од
транспортната инфраструктура и е составен дел
од првата етапа во процесот на носење на одлука
за инвестирање со вреднувања на варијантите.

Проф. д-р Зоран Кракутовски, Градежен факултет во Скопје
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Апстракт
Системот за управување со коловозите на хрватските 
автопати е составен дел на системот за  управување 
со патиштата (RoNeAna - Анализатор на патна мрежа). 
Основната платформа што се користи за одредување на 
индикаторите на состојбата во рамките на овој систем 
за управување со коловозите се состои од поставките и 
препораките во COST Action 354, Изведбени индикатори 
за патни коловози. Во трудот е прикажан овој систем за 
управување со коловози преку примерот на автопатот 
А3 - Брегана (граница со Словенија) - Загреб - Липовац 
(граница со Србија), односно најпрометниот автопат во 
Хрватска, со вкупна должина од околу 300 км. Даден е 
краток опис на постапките за управување, од прибирање 
на податоци за патната мрежа, податоци потребни за 
функционално и структурно оценување на состојбата 
на коловозот (пукнатини, површински оштетување, 
надолжна и попречна рамност, фатливост [отпорност 
против лизгање], макро текстура, носивост), преку 
нивна обработка заради утврдување на индикатори 
за состојбата, сè до предвидување на идните состојби 
на коловозот, потребните работи за реновирање со 
приоритетни списоци и очекувани трошоци, како и 
подготвување сценарија за повеќегодишно планирање на 
одржувањето.
Клучни зборови
Хрватски автопати, систем за управување со патиштата, 
RoNeAna, состојба на коловозот

Апстракт
The pavement management system, as an integral part of 
the RoNeAna-Road Network Analyser of the Croatian Road 
Asset Management System, is implemented in managing 
pavements on Croatian motorways. This paper provides a 
brief overview (using the example of the A3 motorway) of 
pavement management procedures, from the collection 
of basic network and pavement construction data, to data 
processing aimed at determining performance indicators, to 
predicting the future behaviour of pavement, the required 
repair treatments with lists of priorities and expected costs, 
and various scenarios for multiannual maintenance plan-
ning. The condition of the A3 motorway, the most loaded 
highway in Croatia covering 300 km from the Slovenian to 
the Serbian border, is completely identified by visual inspec-
tion (cracking and surface defects) and other measured pa-
rameters (longitudinal and transverse evenness, skid resis-
tance, macro-texture and bearing capacity).

Key words
Хрватски автопати, систем за управување со патиштата, 
RoNeAna, состојба на коловозот
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1. ВОВЕД

Институтот IGH Inc. го развива Системот за управување 
со конструкција (The structure management system - 
SMS) за потребите на Хрватските автопатишта од 
2007 г. наваму. По комплетирањето на модулите за 
управување со мостови, одводнување и тунели, врз 
СУК платформата беше имплементиран модул за 
управување со коловози, со примена на RONeANa – 
Анализатор на патни мрежи, [3] проект развиен од 
компанијата Geoexpert-project Ltd. Загреб. Системот 
беше тестиран во 2013 година на делници од 
автопатот А3, во должина од приближно 100 км (од 
границата со Словенија до градот Кутина). Во текот на 
2015 и 2016 г., беа спроведени визуелни инспекции 
и мерење на техничките параметри на преостанатите 
200 км од А3 (од Кутина до границата со Србија). 
Целта на визуелните инспекции и мерењата беше 
прибирање податоци за оштетувања на површината, 

надолжната и попречната рамност, отпорноста кон 
лизгање, макро-текстурата и носивоста на коловозот. 
Податоците беа обработени, а добиените резултати, 
заедно со системските поставки и постапките за 
управување се прикажани подолу.

2. АВТОПАТ A3
     (БРЕГАНА-ЗАГРЕБ-ЛИПОВАЦ)
Автопатот А3 се протега од границата со Република 
Словенија до границата со Република Србија со 
вкупна должина од 306 км. Изграден е во фази во текот 
на околу 25 години и се состои од вкупно 25 делници, 
т.е. патни делови меѓу сообраќајните крстосници. 
Заради поедноставување, во овој труд е прикажана 
состојбата на осум репрезентативни делови на А3, 
групирани според годината на изградба, проектното 
решение на коловозната конструкција и просечниот 
дневен сообраќај на годишно ниво (ПГДС - AADT). 
Групираните делници се прикажани во Табела 1.

Табела 1. Групирани делници од автопатот А3

Бр. Група на делници Од [km] Дo [km] Во функција од  
[година] AADT

1 Словенечка граница - Јанкомир 0,0 13,7 2001 20,663

2 Јанкомир - Ивања Река 13,7 41,7 1981 42,706

3 Ивања Река - Липовљани 41,7 118,2 1980 22,765

4 Липовљани - Првча 118,2 161,5 1985/1986 16,333

5 Првча-Славонски Брод 161,5 222,3 1988 to 1991 13,099

6 Славонски Брод-Велика Копаница 222,3 250,1 1996 to 1999 11,153

7 Велика Копаница-Жупања 250,1 276,0 2002 9,106

8 Жупања – Српска граница 276,0 306,4 2006 6,564

Очигледно е дека најоптоварениот дел од А3 е групираната делница 2- Јанкомир-Ивања Река (позната и 
Загрепска обиколница), по што следат соседните делници. На Слика 1 е претставен ГИС приказ на автопатот 
А3 од RoNeAna [3]. Различните бои ја претставуваат состојбата на коловозот според изведбените индикатори.
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3. ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ И
ИЗВЕДБЕНИ ИНДИКАТОРИ НА
КОЛОВОЗОТ

Визуелните инспекции и другите мерења на 
коловозите претставуваат основа за утврдување на 
техничките параметри и одредување на изведбените 
индикатори. Техничките параметри добиени со 
визуелна инспекција и мерења, како и соодветните 
изведбени индикатори, се во согласност со поставките 
и препораките на COST Action 354, Изведбени 
индикатори за патни коловози. [1] Оштетувањата на 
завршниот слој (пукнатини и површински дефекти) 
се утврдуваат со визуелна инспекција, додека преку 
низа мерења се собираат податоци за надолжната и 
попречната рамност, отпорноста кон лизгање, макро 
текстурата и носивоста. Овие податоци ги формираат 
техничките параметри на состојбата на коловозот 
(TPi). Со помош на функциите за трансформација, 
техничките параметри се преведуваат во поединечни 
изведбени индикатори на коловозот (PIi). Поединечните 
индикатори, коригирани според влијанијата на 
пондерирање (Wi), претставуваат комбинирани 
изведбени индикатори (CPIi), утврдени во поглед на:

• CPIс - сообраќаен комфор,
• CPIs - сообраќајна безбедност и
• CPIb -Носивост

Figure 1. RoNeAna GIS display

Комбинираните изведбени индикатори (CPIi), 
коригирани според влијанијата на пондерирање, 
го формираат општиот изведбен индикатор (GPI). 
Вредностите на влијанието на пондерирање Wi (Wc – 
сообраќаен комфор, Wѕ - сообраќајна безбедност и 

Wb - носивост) се користат за да се утврдат општите 
изведбени индикатори (Табела 2). Опфатот на 
вредности на изведбените индикатори се движи од 0 
до 5, како што е прикажано во Табела 3.

Табела 2. Влијанија на пондерирање за
Општиот изведбен индикатор (GPI)

Комбинирани изведбени 
индикатори (CPIi)

Wcpi c Wcpi s Wcpi b

Wi – влијанија на 
пондерирање за GPI 0,7 1 0,65

Табела 3. Изведбени индикатори на коловозот

Многу 
добро Добро Доволно Слабо Многу 

слабо

0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5

4. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗВЕДБЕНИ
ИНДИКАТОРИ И ХОМОГЕНИ
ДЕЛНИЦИ

4.1. ИЗВЕДБЕНИ ИНДИКАТОРИ НА КОЛОВОЗОТ

По обработката на резултатите од инспекциите 
и мерењата, системот за управување пресметува 
поединечни, комбинирани и општи изведбени 
индикатори. Изведбените индикатори се 
пресметуваат континуирано на секои 10 m, 
посебно за секоја сообраќајна лента. Резултатите 
се прикажуваат во табеларна и графичка 
форма за секоја лента на коловозот. На Слика 
2 се прикажани изведбените индикатори на 
возната лентата на левиот коловоз на делницата 
Велика Копаница - Бабина Греда (наведена како  
Делница 7. Велика Копаница - Жупања во Табела 
1). Клучните технички параметри за оваа делница 
се пукнатините и макро-текстурата. Алигатор 
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Слика 2. Изведбени индикатори за делницата Велика 
Копаница-Бабина Греда (лев коловоз, десна лента) 

На Слика 3 е прикажана состојбата на површинскиот 
слој на оваа делница.

Слика 3. Алигатор пукнатини на делницата Велика 
Копаница - Бабина Греда (лев коловоз) 

4.2. ХОМОГЕНИ ДЕЛНИЦИ
Заради практични причини, а со цел да се определат 
потребните поправки - интервенции, комбинацијата 
на технички параметри и статусни индикатори се 
групирани во хомогени делници, т.е. делови на 
делницата со слични изведбени индикатори на кои 
што се потребни поправки од ист вид. Влезните 
податоци за определување на хомогените делници 
претставуваат комбинација на технички параметри 
од дефинираниот дел на коловозната лента. Таквите 
комбинации се вметнуваат во процедурите за 
донесување одлуки, како на пример „ако техничкиот 
параметар TP1 > n1 и/или техничките параметри TP2 > 
n2 и/или… и/или техничките параметри TPi > ni, тогаш 
поправката што ги опфаќа сите тие оштетувања 
е стандардна поправка „REPAIR“. Процедурите за 
донесување одлуки на системот за управување во 
однос на хомогени делници и стандардни поправки 
може да се наречат „Дрво на одлуки“. Во модулот за 
пресметки на апликацијата, можно е да се постави 
минимална должина за пресметување на хомогени 
делови.
Најточно се пресметува состојбата на хомогени 
делници со помала должина (бидејќи предвид се 
земаат сите локални оштетувања), но таквиот пристап 
може да биде непрактичен и непрофитабилен за 
време на поправките. Со тестирање на различни 
варијанти и, конечно, со рачно прилагодување, се 
доаѓа до прецизен и технолошки оправдан модел. 
На слика 4 е даден графички приказ на хомогени 
делници и стандардни поправки со соодветни 

пукнатините со средно ниво на оштетеност ја 
одредуваат носивоста на коловозот како многу слаба, 
а и општиот изведбен индикатор е слаб. Пукнатините 
имаат најголемо влијание врз индикаторот за носивост 
на коловозот, што е во границите на оценките за многу 

лоша состојба. Изведбените индикатори за возната 
лента на таа делница се прикажани во Табела 4.

Табела 4. Делница Велика Копаница-Бабина Греда - 
изведбени индикатори

Бр. Делница Од [km] До [km] CPIc CPIs CPIb GPI

7.1 Велика Копаница-Бабина Греда 250,1 263,7 2,86 1,54 4,16 3,03
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трошоци за возната лента на левиот коловоз од 
претходниот пример.

Слика 4. Приказ на хомогени делници на патниот 
правец Велика Копаница - Бабина Греда

5. ИЗВЕДБЕНИ ИНДИКАТОРИ НА 
АВТОПАТОТ А3

Во Табела 5 се прикажани изведбените индикатори 
на групирани делници на А3, односно просечната 
вредност за сите ленти на левиот и десниот коловоз. 
Така се добива некој општ увид во целокупната 
состојба. Специфичната состојба, кај примерот со 
карактеристична делница за секоја од групите од 
табелата, како и предложените поправки, ќе бидат 
прикажани подоцна.

Табела 5. Состојба на коловозот на
групирани делови од А3

Просечните комбинирани изведбени индикатори на 
автопатот А3 по километар се добри (сообраќаен 
комфор и носивост на коловозот) или задоволителни 
(сообраќајна безбедност). Севкупниот изведбен 
индикатор е задоволителен.

5.1. ДЕЛНИЦА 1
(СЛОВЕНЕЧКА  ГРАНИЦА – ЈАНКОМИР)

Кај групираните делови на автопатот наведени 
под број 1, се покажува дека макро-текстурата и 

отпорноста кон лизгање имаат најголемо влијание 
врз сообраќајната безбедност (CPIs), која се 
доближува до границата на лоша состојба, додека 
општиот изведбен индикатор (GPI) веќе се наоѓа во 
зоната на лоша состојба. Изведбените индикатори 
за карактеристична делница на тој дел од А3 
(Брегана-Боговица, возна лента на десен коловоз) се 
прикажани на Слика 5.

Бр. Делница Должина [km] CPIc CPIs CPIb GPI

1
Словенечка граница - Јанкомир

13,7 1,65 2,91 1,21 3,04

2
Јанкомир - Ивања Река

28,0 1,24 2,96 0,95 3,05

3
Ивања Река - Липовљани

76,5 0,86 2,76 0,75 2,81

4
Липовљани - Првча

43,3 1,28 1,90 0,91 2,00

5
Првча-Славонски Брод

60,8 1,17 1,84 0,89 1,94

6
Славонски Брод-Велика Копаница

27,8 1,45 1,59 1,53 1,97

7
Велика Копаница-Жупања

25,9 2,50 1,62 3,34 2,71

8
Жупања – Српска граница

30,4 1,23 1,68 0,89 1,80

A3 – просек / km 306,4 1,28 2,17 1,14 2,37
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Слика 5. Изведбени индикатори за делницата 
Брегана-Боговица (десен коловоз, возна лента

Вредностите на техничките параметри на макро-
текстурата и триењето се земени предвид во 
процедурите за донесување одлуки за да се 
определат хомогените делници и потребните 
стандардни поправки. Како резултат, се дава предлог 
крајниот слој да се замени или да се премачка со 
микро-асфалт, Слика 6.

Слика 6. Хомогени делници на делницата
Брегана-Боговица (десен коловоз, возна лента)

5.2. ДЕЛНИЦА 2 (ЈАНКОМИР – ИВАЊА РЕКА)

На овој делница од автопатот А3, отпорноста кон 
лизгање и макро текстурата на коловозот, но на 
места и надолжната нерамност имаат најголемо 
влијание врз состојбата на коловозот. Овие 
технички параметри имаат најголемо влијание врз 
индикаторот за сообраќајна безбедност CPIѕ, кој 
се доближува до границата на лоша состојба и врз 
општиот изведбен индикатор GPI, кој веќе се наоѓа 
во лоша состојба.

Слика 7. Изведбени индикатори за делницата 
Јанкомир-Лучко (десен коловоз, десна лента)

Изведбените индикатори за карактеристична 
делница на тој дел од А3 (Јанкомир-Лучко, возна 
лента на десниот коловоз) се прикажани на Слика 
7. Кон крајот на делницата, надолжната нерамност
создава ефекти на хомогената делница, поради што
препораката е замена на крајниот слој. Преку целата
делница вредностите на триење се многу блиску
до граничните вредности кои што се „тригерот“
(прагови) за одлука околу поправките, како што е
дефинирано во процедурите за донесување одлуки
(„Дрво на одлуки“).

5.3. ДЕЛНИЦИ 3 ДO 5 (ОД ИВАЊА РЕКА ДО 
СЛАВОНСКИ БРОД)

Делот од автопатот што ги опфаќа групите делници 
од 3 до 5, севкупно земено е во задоволителна или 
добра состојба, според сите изведбени индикатори. 
Со поправките на хомогените делници главно се 
предвидува пополнување на пукнатините и замена 
на крајниот асфалтен слој.

5.4. ДЕЛНИЦА 6
(СЛАВОНСЛКИ БРОД – ВЕЛИКА КОПАНИЦА)

Овој дел од автопатот А3 се наоѓа во добра севкупна 
состојба според сите изведбени индикатори, иако 
за разлика од автопатната делница од став 5.3, има 
некои делови во исклучително лоша состојба. Тоа 
првенствено се однесува на левиот коловоз (насока 
кон границата со Србија). Најголемото влијание 
врз изведбените индикатори на левиот коловоз се 
манифестира во вид на пукнатини, претежно алигатор 
пукнатини, со низок и среден интензитет. Изведбените 
индикатори за карактеристичната делница на тој дел 
(Славонски Брод источно Среданци, десна возна 
лента на левиот коловоз) се прикажани на Слика 8.
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Проценетите поправки за хомогените делници 
зависат пред сé од видот и обемот на пукнатините. 
За хомогените делници погодени од алигатор 
пукнатини со среден интензитет кои, корегирани 
за влијанието на пондерирање, се протегаат на над 
20% од површината, се проценува дека е потребна 
анализа на коловозната структура и реконструкција 
на слоевите. За остатокот од хомогените делници 
со пукнатини од помал интензитет и обем, се 
предвидуват поправки на асфалтните слоеви (од 
замена на крајниот слој до поголеми поправки). 
Овие поправки ја покриваат и лошата состојба со 
триењето и макро-текстурата.

Слика 8. Изведбени индикатори за делницата 
Славонски Брод-Велика Копаница  

(лев коловоз, десна лента)

5.5. ДЕЛНИЦА 7
(ВЕЛИКА КОПАНИЦА – ЖУПАЊА)

Овој дел од автопатот А3 се карактеризира со 
комбиниран изведбен индикатор на носивост по 
сите делници од тој дел на А3, што се движи од слаб 
до многу слаб. Карактеристичната делница за овој 
дел е прикажана и опишана во ставовите 4.1 и 4.2.

5.6.ДЕЛНИЦА 8 (ЖУПАЊА – СРПСКА ГРАНИЦА)
Овој дел на автопатот А3 се наоѓа во добра состојба 
во однос на секој од изведбените индикатори. Не се 
предвидуваат поправки на коловозот за поголемиот 
дел на делницата (со исклучок на област што се 
граничи со претходната делница).

6. ПРИОРИТЕТИ ПРИ 
РЕДОСЛЕДНОТО НАВЕДУВАЊЕ 
И ПОВЕЌЕГОДИШНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ НА 
ОДРЖУВАЊЕТО

По утврдување на состојбата и на потребните 
поправки, Системот за управување со коловозот ги 
посочува приоритетите за одржување и ја предвидува 
идната состојба како функција на времето, со што 
се овозможува изготвување различни сценарија и 
повеќегодишни планови за одржување.

6.1. ПРИОРИТЕТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Процесот на утврдување на приоритетите, односно 
на редоследот за одржување на делниците, се 
спроведува со математичка мулти-критериумска 
анализа со која се пресметуваат предностите и 
слабостите на одлуката за поправки, за секоја 
поединечна делница во однос на сите други 
делници, врз основа на утврдените критериуми и 
нивните пондерирани влијанија. Преку разликата 
помеѓу предностите и недостатоците за секој 
параметар што се следи, се доаѓа до списокот на 
приоритети. Степените на важност на критериумите 
опфаќаат категорија на патен правец, можност 
за заобиколување, просечен дневен сообраќај на 
годишно ниво (AADT), комбиниран (CPIi) и општ 
изведбен индикатор на коловозот (GPI).

6.2.ПОВЕЌЕГОДИШНО ПЛАНИРАЊЕ НА 
ОДРЖУВАЊЕТО 

Добиените податоци за патните правци (сообраќајни 
оптоварувања, коловозна конструкција, завршено 
обновување на коловозот и т.н.) и информациите 
за моменталната состојба, претставуваат основа 
за изготвување на повеќегодишните планови за 
одржување.

6.2.1. Предвидување на идната состојба 
За потребите на повеќегодишното планирање и 
изработувањето стратегија на одржување, моделите 
на однесување на коловозот како функција на 
времето претставуваат составен дел на RoNeAna. 
Со овие модели се предвидуваат напредувањето на 
одреден вид оштетувања низ времето, во зависност од 
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видот на коловозната конструкција и сообраќајните 
оптоварувања. Моделите се имплементираат од 
извештајот на Системот за управување со коловозите 
на MDOT (Оддел за транспорт на Мисисипи), Систем 
на модели за предвидување и повратни информации, 
Завршен извештај[2], студија спроведена од страна 
на Катедрата за градежништво, Универзитет во 
Мисисипи (октомври 2000 г.). Моделите се креираат 
според податоци собрани низ годините, на 
приближно 20,000 км патишта, како и врз основа на 
стручни мислења.

6.2.2. Изработка на повеќегодишни
планови за одржување 

За време на животниот циклус на патиштата, а 
во зависност од прогресијата на оштетувањата 
низ времето, квалитетот на услуга се намалува 
според кривата што е прикажано во ставот 6.2.1. 
Намалувањето на квалитетот на услугата може 
да се забави, да се одложи, или да се поправи, со 
повторно воспоставување задоволителна состојба 
на патот, преку примена на одредени стратегии за 
одржување. Системот за управување со патиштата, 
RoNeAna, овозможува подготвување на различни 
сценарија за одржување во текот 20-годишен 
плански период, нудејќи ѝ на администрацијата 
избор на најповолниот модел. Влезните параметри 
се состојат од годишните буџетски ресурси во текот 
на планскиот период и ограничувањата поставени со 
дозволените нивоа на изведбените индикатори на 
коловозот. Излезните резултати за секое сценарио 
се годишни, 4-годишни и 20-годишни планови за 
одржување, со годишни и вкупни трошоци, како и 
вредности на изведбените индикатори на крајот на 
планскиот временски опфат, но и за секој период 
што е дел на таквиот планиран рок.
Во однос на условите за избраните влезни категории, 
може да се забележат две општи групи на можни 
сценарија:
За одредени буџетски ресурси, се планираат 
можни проекти и со сценариото се пресметуваат 
изведбените индикатори во текот и на крајот 
на планскиот период (како што е прикажано на 
примерот прикажан на сликите 9 и 10),

Слика 9. Сценарио за одржување со
фиксен годишен буџет

Слика 10. Фиксен годишен буџет - графички
приказ низ годините

За претходно дефинирани гранични вредности на 
изведбените индикатори во текот и на крајот на 
фазата на планирање, се пресметуваат потребните 
буџетски ресурси.

7. ЗАКЛУЧОЦИ
Постапките за управување и различните сценарија 
за одржување им овозможуваат на органите за 
управување со патиштата да ги споредат односите 
помеѓу вкупните трошоци и постигнатите изведбени 
индикатори, со што ќе можат да го изберат 
најповолното сценарио, како стратегија за одржување 
за повеќегодишен плански период. Тоа треба да 
биде сценарио кај кое ќе се определат најмалите 
буџетски ресурси, кои како поврат ќе  ги обезбедат 
посакуваните изведбени индикатори на коловозот.
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Апстракт
Во последните неколку години, вкупниот број сообраќајни 
незгоди во Словенија е намален, но зголемен е бројот 
на несреќи во кои учествуваат моторни возила на две 
тркала (powered two-wheelers (PTWs). Во 2017 година, 
104 лица загинале во сообраќајни несреќи на патиштата 
во Словенија, што е најмала бројка регистрирана во 
последните 60 години. Спротивно на тоа, во текот на 
истата година се забележува значително зголемен број 
на смртни случаи кај корисниците на PTWs. До крајот на 
2017 година, имало 29 жртви меѓу корисниците на PTWs, 
што, споредено со претходната година (2016 г., 24 смртни 
случаи), претставува зголемување од 21%. Во 2017 година, 
процентот на жртви на PTW бил 24% од сите жртви на 
патни сообраќајни несреќи, што е најлошата бројка 
откако започнало евидентирањето во Словенија. Покрај 
тоа, соодносот на корисници на PTW кои биле сериозно 
повредени или загинале, во споредба со вкупниот број 
на сериозно повредени или загинати во сите сообраќајни 
несреќи, е значително поголем од соодносот на корисници 
на PTW во сообраќајната структура.
Во последните десет години, во Словенија се спроведени 
бројни промотивни кампањи, а воведени се и бројни 
мерки за подобрување на сообраќајната безбедност 
на PTWs. Последната мерка се состои од изработка на 
словенечки упатства за инфраструктура, со цел да се 
зјакне безбедноста на патиштата за PTWs во фазите на 
опремување и одржување на патиштата.
.
Клучни зборови
Моторни возила на две тркала, безбедност, инфраструктура, 
кампањи, мерки, напатствија

1. ВОВЕД
Моторните  возила на две тркала (PTWs) е термин 
во индустријата за мотоцикли, кој ги опфаќа 
мотоциклите, мопедите и скутерите. PTW се 
економични транспортни средства (Сл. 1), што нудат 
зголемена подвижност во сообраќајниот метеж, 
па затоа се популарни во урбаниот транспорт. 
Покрај тоа, возењето на PTW нуди посебно чувство 
привлечно за многу корисници. 

Сл. 1: Тампон елемент за PTW пред крстосница
со семафори во Мадрид; Извор: T.Tollazzi

КЛУЧНИ КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМОТ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА МОТОЦИКЛИTE ВО СЛОВЕНИЈА

Tomaž Tollazzi1

1 Проф. Д-р., Универзитет во Марибор, Градежен факултет, 
Транспортно инженерство и архитектура, Марибор, 

Словенија, tomaz.tollazzi@um.si
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Од друга страна, корисниците на PTW може да 
се сметаат за ранлива група на корисници на 
патиштата. Ранливоста на PTW е востановена поради 
големиот број сообраќајни несреќи и неповолните 
безбедносни статистички податоци во многу земји во 
Европа и светот. Корисниците на PTW во Европската 
унија се една од најранливите групи на корисници 
на патиштата (Šraml et al., 2012). Тие се мошне чести 
учесници во сообраќајни несреќи и, за жал, во многу 
случаи можат да бидат сериозно повредени, па 
дури и да го загубат животот. Во неколку студии за 
несреќи на PTW се известува дека приближно 96% од 
корисниците на PTW што учествуваат во сообраќајни 
несреќи се изложеност на голем ризик од претрпување 
одредени повреди (Hurt et al., 1981). Покрај тоа, други 
студии покажуваат дека дури во 50% од таквите 
несреќи доаѓа до сериозни повреди, па дури и смрт на 
корисниците (Diamantopoulou et al., 1995).

Сл. 2: Смртност на возачи на PTW на милиои 
жители во ЕУ, 2005 и 2014 г.  или за последната 

година со достапни податоци
Извор: Европска комисија, 2016 г.

Извори: CARE база на податоци (EUROSTAT) податоци за население), достапни 
податоци во мај 2016 г.

Во ЕУ, бројот на смртни случаи на 100.000 
регистрирани мотоцикли е двојно поголем кај 
корисниците на мотоцикли, во споредба со бројот 
на смртни случаи кај патниците во автомобили, 
на 100.000 регистрирани автомобили (Европска 
комисија, 2015 г.). Само во 2014 година, приближно 
26,000 луѓе загинале во сообраќајни несреќи низ ЕУ, 
со 17% удел на PTW кај смртните случаи (споредено 
со 16% во 2005 година). Во 2014 г., најмалку 3.841 
корисник на PTW мотоцикли (возачи и сопатници) 
загинале во сообраќајни несреќи во ЕУ (Европска 
комисија, 2016 година). На сл. 2. е прикажано дека 

помеѓу 2005 и 2014 г., во повеќето земји од ЕУ доаѓа 
до намалување на стапката на смртност за PTW 
во патниот сообраќај. Значително намалување е 
забележано во Италија, Португалија и Кипар, додека 
стапката на смртност е зголемена во Романија и 
Полска (Европска комисија, 2016 г.).
Еден иницијален показател за безбедноста во 
сообраќајот се добива така што се поврзува бројот 
на мотоцикли, со бројот на фатални несреќи со 
мотоцикли во една земја (Табела 1). Во официјалните 
статистички податоци на Европската комисија се 
наведува бројка од околу 4.500 фатални несреќи со 
моторцикли за 2012 година. Рангирањето на опасноста 
за секоја земја се заснова врз пресметувањето на 
бројот на регистрирани мотоцикли по фатална 
несреќа. Колку повеќе мотоцикли има по фатална 
несреќа, толку е побезбедна земјата; колку е 
помал бројот на мотоцикли по фатална несреќа, 
толку е земјата поопасна. Така, земјите можат да 
се класифицираат во две категории, односно како 
релативно безбедни или релативно опасни, во однос 
на европскиот просек. Бројката наведена за секоја 
земја претствува ранг на опасноста: 1 е најбезбедна 
земја, 25 е најопасна земја. Европскиот просек е 
5.000 мотоцикли по смртен случај. За земјите што 
не се категоризирани, потребните податоци не се 
расположливи.

Табела 1. Рангирање на земјите според опасност

# Мотоциклу/
смртни случаи

Земја

Релативно опасни
1,000 – 2,000 25 Хрватска, 24 Ирска, 23 Полска
2,000 – 3,000 22 Португалија, 21 Франција, 20 

Латвија, 19 Словачка, 18 Словенија
3,000 – 5,000 17 Луксембург, 16 Велика Британија, 

15 Белгија, 14 Унгарија, 13 Естонија  
Релативно безбедни
5,000 – 7,000 12 Грција, 11 Малта, 10 Чешка, 9 

Германија, 8 Австрија
7,000 – 10,000 7 Шведска, 6 Италија, 5 Финска, 4 

Шпанија
10,000 + 3 Швајцарија, 2 Холандија, 1 Данска

Извор: ЕК, 2012 г.
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Според бројките од 2013 година на Европската 
асоцијација на производители на мотоцикли (ACEM), 
се проценува дека во 31 европска земја има околу 
23.000.000 мотоцикли. Седум земји имаат повеќе од 
еден милион мотоцикли, со Италија апсолутно на 
прво место (Таб 2).

Табела 2. Проценет број на мотоцикли

Земја # Мотоцикли
Италија 6,500,000

Германија 3,800,000
Шпанија 2,900,000
Франција 1,700,000

Грција 1,600,000
Полска 1,200,000

Велика Британија 1,100,000

Извор: FEMA, 2016 г.

Во последните неколку години, вкупниот број 
сообраќајни несреќи во Словенија е намален, 
но се зголемува бројот на несреќи со учество на 
PTW. Во 2017 година, 104 лица загинале во сите 
сообраќајни несреќи на патиштата во Словенија, што 
е најмал број регистриран во последните 60 години. 
За разлика од тоа, во текот на истата година се 
забележува значително зголемен број смртни случаи 
кај корисниците на PTW. До крајот на 2017 г., имало 
29 смртни случаи меѓу корисниците на ПТВ, што, во 
споредба со претходната година (2016 г., 24 смртни 
случаи) претставува зголемување од 21%. Во 2017 
година, процентот на загинати со ПТВ бил 24% од сите 
смртни случаи во сообраќајни несреќи, што е најлоша 
бројка од моментот кога започнало евидентирањето. 
Покрај тоа, процентот на корисници на ПТВ кои биле 
сериозно повредени или загинале, во споредба со 
вкупниот број на сериозно повредени или загинати 
во сите сообраќајни несреќи, е значително поголем 
од соодносот на возачи на PTW во сообраќајната 
структура.
Поради сите горенаведени фактори, јасно е дека во 
Словенија постои интерес во врска со сфаќањето 
на односите помеѓу мотоциклистите и патната 
инфраструктура, заради изнаоѓање нови пристапи за 
проектирање, опремување и одржување на патиштата.

2. КАМПАЊИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ 
НА СВЕСТА И МЕРКИ ВО ВРСКА 
СО PTW СПРОВЕДЕНИ ВО 
СЛОВЕНИЈА ВО МИНАТОТО 

Веќе неколку години Словенија спроведува различни 
кампањи и воведува разни мерки со цел да стане 
пријатна земја за мотоцикли. До сега се спроведени 
неколку превентивни кампањи за подигнување на 
свеста, како и дополнителни едукативни кампањи, 
а исто така се преземени и разни мерки заради 
намалување на последиците од сообраќајните 
несреќи во кои учествуваат мотоциклисти.
Во минатото, Словенија на различни начини се 
обидуваше да го покачи ниското ниво на сообраќајна 
безбедност на PTW, главно преку примена на 
следните мерки:
•	 превентивни кампањи и дополнителна едукација
•	 дополнителни несообраќајни знаци и ознаки на 

патиштата
•	 подобрени услови за безбедност на патиштата / 

крајпатните појаси.
Превентивните кампањи за подигнување на свеста и 
дополнителата едукација се сметаат за „долгорочна 
инвестиција“, бидејќи позитивните последици се 
видливи само по подолг период. Оваа мерка вклучува 
изработка и дистрибуција на промотивни флаери, 
брошури и постери (Сл. 3.) чија што содржина се 
однесува на претпазливоста, со цел да се промовира 
повисоко ниво на безбедност во сообраќајот.

Сл. 3: Пример на словенечки билборд за превенција 
од 2018 г. „Дури и ако сте стара мачка, никогаш 

немате девет животи“
Извор: Агенција Yin + Young, Словенија 
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Имплементацијата, односно поставувањето на 
дополнителни сообраќајни/не  соо бра ќајни знаци и 
ознаки на патиштата е по мал ку распространет приод 
кон подобрувањето на со обра ќај ната безбедност на 
PTW. Во Словенија главно се применуваат следните 
мерки:
•	 превентивни не сообраќајни знаци, кои не се дел 

од словенечката регулатива (Сл. 4)
•	 дополнителни ознаки на патиштата, кои не се дел 

од словенечката регулатива.

Сл. 4: Една од осумте табли со превентивни 
информативни табли што не се содржани 
во Словенечкиот правилник за сообраќајна 

сигнализација
Знак: „Опасна патна делница“

Извор: K. Korenjak and Society MzM 

Подобрени безбедносни услови на патиштата / 
крајпатните појаси можат да се постигнат преку 
примена на физички мерки. Целта на таквите 
физички елементи е да се постигне повисоко ниво на 
безбедност на патиштата, а особено во подрачјата 
лоцирани веднаш покрај патиштата (крајпатните 
појаси). Овие мерки се нарекуваат и подобрувања 
во инфраструктурната безбедност; крајпатните 
бариери погодни за мотоцикли (Сл. 5.) се само една 
од таквите мерки.

Сл. 5.Крајпатна бариера погодна за мотоцикли
Извор: www.zurnal24.si

Во Словенија, најдобри резултати беа постигнати со 
примена на дополнителни несообраќајни знаци и 
крајпатни бариери погодни за мотоцикли. 
Сепак, сите овие мерки споменати погоре имаат 
реактивен карактер и беа инсталирани дури откако 
беше утврдено дека некои локации се опасни за 
корисниците на мотоцикли. Како логичен одговор, 
требаше да се направи нешто проактивно во однос 
на проектирањето на патиштата, како и во врска со 
опремата и фазите на одржување, пред да се случат 
сообраќајни несреќи во кои учествуваат корисници 
на мотоцикли.

3. СЛОВЕНЕЧКИ УПАТСТВА ВО 
ВРСКА СО ИНФРАСТРУКТУРАТА 
ЗА PTW 

3.1 СТРАНСКИ ИСКУСТВА

Пред сé, треба да се истакне дека Словенија 
нема да биде првата земја со упатства во врска со 
инфраструктурата за PTW. Врз основа на интервјуата 
со експерти од државите-членки и со претставници 
на мотоциклистичката заедница, преку проектот 
RIDERSСAN, Европската турнеја за скенирање на 
безбедноста за мотоцикли (Delhaye & Marot, 2015), било 
утврдено дека неколку земји имаат упатства во врска со 
инфраструктурата за PTW, иако повеќето од нив не се 
обврзувачки, со исклучок на Норвешка и Ирска (Таб. 3).

Табела 3. Статус на упатства во врска со 
инфраструктурата за PTW во различни земји - 2015 г. 
Без упатства Специфични 

упатства за 
PTW

Инфраструктурни упатства за 
сите корисници на патишта, 
вклучително и PTW

Бугарија Австрија Ирска

Чешка Белгија Холандија

Грција Финска Шведска

Летонија Франција

Луксембург Германија

Полска Норвешка

Шпанија

Швајцарија делумно задолжително

Велика 
Британија

задолжително

Извор: Проект RIDERSСAN, Европска турнеја за скенирање на безбедноста на 
мотоцикли

Забелешка: Португалија и Италија ги добиле подоцна
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Во Австрија и Германија употребата на упатствата 
за мрежата TEN-T е задолжителна и се препорачува 
нивна примена и на други патишта. Во Австрија е 
идентификуван недоволен обем на дисеминација 
до локалните власти, додека во Велика Британија и 
Франција се прифаќаат различни нивоа на употреба 
низ целата земја. Холандија се смета за земја со 
најниско ниво на придржување кон упатствата.
Неколку земји веќе имаат воведено специфични 
системи за следење на црни точки со вклучени PTW 
(Австрија, Франција, Ирска, Луксембург, Холандија, 
Полска, Шпанија, Шведска и Велика Британија), 
додека други земји имаат такви системи, но без 
посебно внимание на PTW (Белгија, Летонија). 
Неколку земји сè уште немаат специфични програми 
за следење на црни точки (Чешка, Финска, Германија 
и Грција).
Само во неколку земји корисниците на PTW се сметаат 
за Ранливи корисници на патиштата (Vulnerable Road 
Users - VRUs) во правна смисла, што пак резултира 
со соодветен третман во транспортните политики 
(Австрија, Чешка, Германија, Ирска, Луксембург, 
Норвешка и Шведска). За разлика од нив, Холандија 
и Белгија воопшто не ги препознават како VRUs. 
Финска, Франција и Велика Британија имаат избрано 
среден статус, прифаќајќи ја нивната ранливост од 
безбедносна перспектива, но не и од правна.

3.2 ПРЕДЛОГ ЗА СЛОВЕНЕЧКИ УПАТСТВА 
ВО ВРСКА СО ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА 

МОТОЦИКЛИСТИ
Поради различните надлежности при донесувањето 
подзаконски акти во Словенија, било решено овие 
упатства да не содржат поглавје за проектирање 
на патиштата од гледна точка на PTW (што е лошо 
решение). Словенечките упатства во врска со 
инфраструктурата за PTW ќе содржат две главни 
поглавја:
• мерки за подобрување на безбедноста на PTW во

фазата на опремување на патиштата
• мерки за подобрување на безбедноста на PTW во

фазата на одржување на патиштата.
Словенечките упатства во врска со инфраструктурата 
за PTW во фазата на опремување на патиштата ќе 
содржат (Сл. 6):
• нови услови и начини на инсталација на крајпатни

бариери погодни за мотоцикли

• амортизери за судири на мотоцикли (монтирани
на столбовите на заштитните огради)

• вибрирачки ленти и оптички сопирачки пред
опасни свиоци, со цел прилагодување на брзината 
во разумни граници

• пасивни безбедносни столбови за обележување
на насоката на свиоците и обележување на
врските (рефлектирачки флексибилни столпчиња
или „бализета“, столпчиња, наместо крути патни
ознаки)

• инсталирање тесно распоредени флексибилни
столбови за насочување.

Сл. 6: Некои од мерките предвидени во словенечката 
спецификација во фазата на опремување на 

патиштата; од горе-лево: флексибилни столпчиња, 
флексибилни „бализета“ столпчиња, амортизери за 

судири на мотоцикли и заjaкната банкина помеѓу 
коловозот и косината на насипот

Извор: Возење мотоцикли на безбедни патишта, ADAC 

Во Словенечките упатства во врска со 
инфраструктурата за PTW, во фазата на одржување 
на патиштата, следните ситуации/локации/елементи 
се дефинирани како опасни и треба да се отстранат 
што е можно поскоро:
• височинска разлика помеѓу коловозот и банкината
• оштетени коловози
• заштитни огради без заштита од подвлегување кај

опасни свиоци
• лизгави коловози
• патни закрпи
• попречена видливост во свиоците
• опасни закрпи
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•	 сериозни недостатоци на патниот коловоз: закрпи 
сo различнa прилепливост, набраздени ленти и 
поправки на закрпи.

4. ЗАКЛУЧОК 

Ранливоста на PTW е востановена поради 
големиот број сообраќајни несреќи и неповолните 
безбедносни статистички податоци во многу земји во 
Европа и светот. Корисниците на PTW во Европската 
унија се една од најранливите групи на корисници 
на патиштата. Тие се мошне чести учесници во 
сообраќајни несреќи и, за жал, во многу случаи 
можат да бидат сериозно повредени, па дури и да го 
загубат животот. 
Превентивните кампањи за подигнување на свеста, 
дополнителната едукација и обука, дополнителните 
несообраќајни знаци и ознаки на патиштата, 
физичките мерки за ублажување на ефектите 
од сообраќајните несреќи во кои учествуваат 
мотоциклисти, разните проекти на ЕУ насочени кон 
откривање и решавање на безбедносните проблеми 
со мотоцикли во сообраќајот, воведувањето 
дополнителни информативни табли и ознаки се само 
дел од напорите чија што цел е да им се овозможи 
на мотоциклистите безбедно учество во сообраќајот.
Многу може да се направи и преку проектирање на 
патиштата и корстосниците со фокус на безбедноста, 
како и со побезбедно опремување и одржување, при 
што предвид треба да се земат и мотоциклистите.
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Голема благодарност до словенечкото Министерство 
за инфраструктура, Словенечката агенција за 
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Апстракт
Во трудот е презентирана споредбена анализа на планирани 
и стварни рокови и буџети при изградба на објекти. Преку 
теренско истражување собрани се, а потоа се анализирани 
податоци за 87 објекти изградени во Р.Македонија. Како 
главни причинители за пролонгирање на роковите и 
измените на предвидените буџети се детектирани: грешки во 
проектната документација, појава на непредвидени работи 
и вишоци, климатски услови, несоодветно планирање 
на реализацијата на проектот, законската регулатива, 
комуникацијата помеѓу учесниците и други влијанија. Се 
препорачува да при изградба на градбите се внимава на: 
квалитетот на проектната документација, континуираното 
планирање, синхронизирање, спроведување и 
контролирање на активностите од страна на искусни кадри; 
следење и контрола на реалната динамика во однос на 
планираната; познавање, навремено следење и примена на 
измени на законската регулатива и др.
Клучни зборови
Буџет, градба, доцнење, рок на изведба.

Апстракт
The paper presents a comparative analysis of planned and 
actual deadlines and budgets for construction of buildings. 
The field research collected and then analyzed data on 
87 facilities built in the Republic of Macedonia. The main 
causes for the deadlines extension and changes to foreseen 
budgets have been identified: project documentation 
errors, unforeseen works and surplus, climatic conditions, 
unproper planning of project implementation, legislation, 
communication between the participants and other 
impacts. It is recommended to pay attention to: 
project documentation quality, continuous planning, 
synchronization, implementation and control of activities 
by experienced personnel; monitoring and controlling the 
actual dynamics compared to planned one; knowledge, 
timely monitoring and application of amendments to the 
legislation, etc, during the construction of the buildings

Key words
Budget, delays, project management, construction time.
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СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗА НА ПЛАНИРАНИ И РЕАЛНИ 
БУЏЕТИ И РОКОВИ ЗА ИЗГРАДБА НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

1. ВОВЕД
Реализацијата на градежните проекти е сложен процес кој е составен од повеќе подпроцеси. За нивна 
реализација се потребни одредени буџети и време. Исто така, треба и посветеност од учесниците во проектот, 
бидејќи исходот од реализацијата на проектот има влијанија по работењето на сите учесници.[1-4]
Клучно влијание за реализацијата на проектите за изградба на градби се рокот и буџетот. Тие се составен дел 
на сите договори за градење објекти, па доколку не се управува квалитетно со рокот и буџетот, лесно може да 
дојде до нивно пробивање. Тоа, вообичаено води кон зголемена тензија и недоверба помеѓу инволвираните 
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страни во процесот на градење, судски постапки, 
проблеми при финансиски проток и сл. [3-8] 
За да се утврди какви сѐ негативни последици може 
да настанат, кои фактори имаат влијание врз истите 
во нашата градежна пракса и што сѐ може да се 
превземе за нивно поуспешно менаџирање, потребно 
е да се изврши сеопфатна анализа на досегашните 
практики. Особено што во последниве години 
државава се карактеризира со градежна експанзија 
на различни типови на градби од областа на: високо 
градби, хидро градби и линиски инфраструктурни 
објекти. Интензивно се градеа и се градат нови 
објекти, а постојните се одржуваат, доградуваат, 
реконструираат и адаптираат. 
Имајќи го предвид големиот интензитет на изградба 
на градби, како и потребата од значајни буџети за 
нивна реализација, јасна е потребата да се изврши 
анализа на планираните и стварни рокови при 
изведбата на градби, и планираните и стварни буџети 
потребни за нивна изведба. 
Заради важноста на проблематиката, таа во светот 
пробудува голем интерес кај истражувачите [3-10], но 
за жал не е иста ситуацијата и во земјава. Допринос во 
таа насока е истражувањето презентирано во трудов, 
бидејќи тоа се однесува на роковите и буџетите за 
реализација на градежните проекти кај нас. Целта е 
да се согледа  реалната состојба при управувањето со 
планираните рокови и буџети за изградбата на градбите 
во земјава и да се дадат препораки кои ќе поттикнат 
подобрување на состојбата во однос на изградба 
на градежните објекти со потребниот квалитет, во 
предвиденото време и со предвидениот буџет.

2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА 

Во расположливата литература која се однесува 
на квалитетно управување со градежни проекти, 
речиси во секоја од нив, една од главните задачи 
е градежниот проект да биде изведен со потребен 
квалитет во предвидено време и со предвидени 
средства. Затоа истражувањата поврзани со 
темата рокови и буџети е актуелна во целиот свет. 
Тоа може да се увиди од многубројните светски 
објавените трудови на темата рокови, буџети и нивни 
пробивања [3-10]. Истражувањата се спроведувани, 
не само во земји кои се економски лидери, но и во 
оние кои се помалку развиени [3,8,9]. Одредени 

истражувања се вршени и за градење објекти во 
наши услови, при што се анализани фактори кои 
имаат влијание врз динамичките планови, буџети и 
трошоци и се посочуваат влијанаијата врз роковите, 
буџетите и нивните пробивања [1]. Исто така, 
дадени се и препораки за квалитетна изработка на 
проектната документација, а со тоа да се создадат 
услови за ефикасна и економична изградба на 
инфраструктурните и други објекти во планирани 
рокови и со планирани финансиски средства [2].
Слично истражување, во други земји е извршено за 
пречекорување на договорените цени во функција 
на договореното време на разни видови конкретни 
објекти во БиХ [3].
Според [4], проценката за трошоци за изградба е 
заснована главно врз проценките на експертите и 
нивното претходно искуство, кое често е субјективно. 
Во истиот труд формирана е база на трошковни 
податоци за изградба на објекти за Р.Србија. 
Овие податоци треба да овозможат да во иднина 
има системско вршење на проценките врз научна 
основа, а кои податоци лесно би можеле да се 
прошират со историски податоци. [4] Истражување 
е спроведено и во САД, при што се идентификувани 
главните причини за доцнење на изградбата преку 
идентификување на перцепциите на различните 
страни вклучени во реализација на проектите. [5] Во 
трудот [6] е оформена листа на фактори кои влијаат 
врз зголемувањето на трошоците, а истражувањето 
е спроведено во Пакистан. Според сериозноста на 
влијанието, со оценка од 1 до 10, било извршено 
рангирање од перспектива на испитаниците, на 42 
фактори. Влијанието на секој фактор е пресметано 
со едноставна пресметка, Влијание = Σ (fi*i)/n, каде: i 
е тежината резултат од 1 до 10, fi е фреквенцијата на 
факторот добивање резултат i n = број на одговори. [6]
Со друго истражување се идентификувани 
најзначајните фактори кои предизвикуваат 
пречекорувања при градењето во Малезија [7], 
а тоа се: флуктуација на цените на материјалот, 
готовинскиот тек и финансиските тешкотии со кои 
се соочуваат изведувачите; лошотото управување со 
локацијата и надзорот [7].
Истражувајќи ги почетните и променетите трошоци 
при изградбата, како и факторите на ризик кои 
придонесуваат за зголемување на трошоците при 
изградба на 16 мостови во Јапонија, во [8] се дадени 
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случаеви во кои дошло до зголемени трошоци и 
стандардно отстапување од 20%. Кај 5 од 16 проекти 
имало зголемени трошоци околу 30% до 40%. 
Главните причини за одложувања во градежништвото 
во Јордан, со процена на нивната релативната 
важност на големи проекти се дадени во [9]. Се 
заклучило дека најважните фактори за одложувањата 
биле: продуктивноста на трудот, несоодветното 
искуство на изведувачот, несоодветното планирање, 
мешањето и бавно одлучување на сопственикот и 
финансирањето на работата. [9] 
Слично истражување и идентификување на 
главните причини кои предизвикале одложување на 
градежните проекти во Египет се дадени во [10]

3. ВЛИЈАНИЕ НА ЗАКОНСКАТА 
РЕГУЛАТИВА ВРЗ РОКОТ И 
БУЏЕТИТЕ

Законската регулатива во земјава, исто така ја тангира 
материјата поврзана со рокови и буџети при изградба 
на градби. Тоа се главно законите за: градење [11]; 
спречување на корупцијата и судирот на интереси 
[12]; јавни набавки [13] и облигациони односи 
[14]. Всушност, големо е влијанието на законската 
регулатива врз планирањето и реализацијата на 
динамиката за изградбата и буџетите.
Законот за градење во периодот на изминатите десет 
години е изменуван и дополнуван со 29 Закони за 
изменување и дополнување на Законот за градење; 
Законот за јавните набавки во истиот период е 
изменуван и дополнуван со шеснаесет Закони за 
изменување и дополнување на Законот за јавните 
набавки [13]. Прилагодувањето кон ново-важечките 
закони, бара време за нивно проучување, толкување 
и имплементирање, што во некои случаеви водело до 
пролонгирање на рокот и зголемување на буџетот. 
Со Законите за изменување и дополнување на 
Законот за јавните набавки во повеќе наврати се 
направени обиди за дефинирање на појавените 
изменети количини и видови работи во тек на 
изградба во однос на основниот договор. Но, во 
разни изданија, на различен начин се дефинирани 
појавените изменети количини и видови работи во 
тек на изградба. На различен начин се дефинирани 
и неопходните постапки за нивно регулирање што се 
разбира влијае на вкупните трошоци за изградбата на 

објектот. Но, и покрај повеќекратните измени, сеуште 
нема јасни и функционални системски решенија за 
нивно брзо и поедноставно дефинирање, а потоа и 
за нивно регулирање. 
Значајна разлика има помеѓу законите поврзани 
со јавните набавки, облигационите односи и 
спречување на корупцијата и судирот на интереси. 
Овие закони може да делуваат спротивставено во 
однос на појавата на непредвидени работи, нивната 
изведба и начинот на исплата за истите.
При изградба на одредени објекти, особено во 
случаи кога буџетите за изградба на градбата се 
обезбедени со заеми од интернационални банки 
се налага користење на ФИДИК договорите кои 
се подготвени од Меѓународната федерација 
на инженери – консултанти [15]. Овие договори 
обезбедуваат фер однос помеѓу договорачите, 
бидејќи содржат механизам за нивелирање на 
ризиците и намалени загуби на средства и време. Со 
ФИДИК договорите јасно се дефинирани односите 
помеѓу инвеститорот, изведувачот и надзорот со 
одговорности и рокови за секоја страна. И покрај 
интернационална примена на овие договори, сеуште 
во домашната пракса тие главно се применуваат на 
проекти финансирани од ЕБОР и Светска банка.

4. РЕЗУЛТАТИ ОД 
ИСТРАЖУВАЊЕТО И ДИСКУСИЈА

Собрани се реални/реализирани податоци за 
планирани и стварни рокови и буџети за 87 (осумдесет 
и седум) објекти изградени на територија на Р. 
Македонија. Градбите се од областите на нискоградба, 
високоградба, нови градби, доградби, реконструкции 
и рехабилитации. Голем дел од нив се однесуваат на 
патишта и инженерски објекти кои се градат на нив. 
Податоците се добиени со спроведени интервјуа со 
директни учесници во изградбата, односно со оние 
кои биле клучен и одговорен персонал, назначен за 
управување со проектите во фазатата на изградба 
на конкретниот објект, но биле вклучени и во веќе 
реализирани и други тековни градежни проекти. 
На дијаграм 1 се прикажани вкупно планираните и 
стварни времетраења во денови од 87-те анализирани 
градби. Со анализата е добиена вкупна разлика од 
речиси 2500 денови (поконкретно: 2,678 денови) 
повеќе или 38,02% повеќе од планираното.
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Дијаграм 1 Вкупно планирани и стварни 
времетраења во денови од 24 анализирани     

државни патишта

На дијаграм 2, е прикажано дека за 87-те анализирани 
градби, бил потребен буџет во износ од околу 2,52 
милијарди денари без ДДВ. Од дијаграм 1 се гледа дека 
нивната  изградба доцнела за околу 2,7*103 денови, па 
доколку се засмета просечна дневна договорна казна 
од 0,1% за секој задоцнет ден, ќе се забележи дека 
тој износ би бил доста повисок од максималните. Пр.: 
15% договорна казна за задоцнувањето, што јасно 
укажува на неопходната потребата од превземање 
мерки и активности за поквалитетно управување со 
сите процеси кои влијаат на роковите и буџетите. 

Дијаграм 2 Вкупно планирани и стварни износи изразени 
во денари за 24 анализирани државни патишта

На дијаграм 3 е прикажана анализа на податоците во 
однос на завршувањето во планираниот рок. За жал, 
половината од 24 анализирани државни патишта, т.е. 
12 градби завршиле подолго од планираното.

Дијаграм 3 Од вкупно 24 анализирани државни 
патишта, колку завршиле во рок а колку подолго од 

планираното? 

Од вкупно 24 анализирани државни патишта, со 
планиран буџет завршиле само 11 градби (дијаграм 4).

Дијаграм 4 Од вкупно 24 анализирани државни 
патишта, колку завршиле во планиран, а колку со 

зголемен буџет?

На дијаграм 5 се прикажани причините кои 
предизвикале пролонгирање на рок кај 12-те градби-
патишта кои завршиле по планираниот рок, од 
вкупно 24-те патишта, кои се дел од вкупно 87-те 
градби. Податоците укажуваат на големото влијание 
врз пролонгирањето на рокот кај патиштата од: 
климатските услови, непредвидените работи и грешки 
во проектната документација. Вкупниот бројот 
на причини е поголем од 24 колку што се вкупно 
анализирани патишта, бидејќи на еден објект во некои 
случаи делуваат комбинации од повеќе причини.

Дијаграм 5 Преглед на причини за пролонгирање 
на рокот за изведба на 24 анализирани државни 

патишта

На дијаграм 6 прикажан е број на изградби за кои бил 
изготвен динамички план од вкупно 24 анализирани 
државни патишта. Анализите покажаа дека за 3 
изведби или 13% од градбите не бил изработен 
динамички план, додека за 21 изведби или 88% бил 
изготвен таков план.

Дијаграм 6 За колку изведби од вкупно 24 
анализирани државни патишта, бил изготвен 

динамички план?
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Податоците од дијаграм 7 покажуваата дека од 
вкупно 24 анализирани државни патишта само за 
7 изведби бил изготвен генерален динамички план 
со приказ на времетраење, број на работници и со 
која механизација по позиции, додека за 14 изведби 
бил изготвен динамички план со приказ само на 
времетраењата по позиции. Од анализата е увидено 
дека не се практикувало изработка на подпланови во 
фукција на генаралниот динамички план. Анализата 
покажа дека плановите најчесто се површно 
контролирани или воопшто неконтролирани. А, во 
случаевите каде е вршена контрола на динамичките 
планови и каде биле евидентирани отстапувања, 
истите биле ревидирани просечно до 3 пати или во 
многу ретки случаеви од 7 до 9 пати.

Дијаграм 7 Од вкупно 24 анализирани државни 
атишта, за 60 изведби бил изготвен динамички план

Дијаграмите 6 и 7 се доказ дека може и треба многу 
подобро да се планира и контролира управувањето 
со изградбата. Анализата покажа дека многу 
често правните лица не ангажираат планери со 
соодветно искуство и компетенции, поради тоа за 
жал како последица доаѓа до големи отстапувања/
зголемувања на планираните рокови и буџети, што 
од друга страна води до континуиран губиток на 
значајни финансиски средства кои, ако не биле 
изгубени ќе биле реинвестирани.
На дијаграм 8 е прикажано какви состаноци се 
практикувале на 24 анализирани државни патишта. 
Може да се забележи дека само на 14 објекти се 
одржувале редовни месечни, а на 10 објект редовни 
неделни, додека најчесто се одржувале нередовни/
по потреба состаноци. 

Дијаграм 8 Практикувани редовни состаноци при 
реализација на  24 анализирани државни патишта

На дијаграм 9 се прикажани видовите на користени 
договори на 24 анализирани државни патишта. 
Може да се забележи дека во 4 случаи биле 
склучени адвокатски нетипизирани договори, на 
16 модифициран ФИДИК, а само во 9 случаеви се 
користело оригинално интернационално издание. 

Дијаграм 9 Какви договори биле склучени на
24 анализирани државни патишта

На дијаграм 10 е прикажан процентот и број на 
изведувачи кои биле казнети поради неоправдано 
задоцнето завршување со градбата од 24 
анализирани државни патишта и кој изнесува 4,17%.

Дијаграм 10 Однос на казнети изведувачи за 
неоправдано задоцнето завршување со градба од вкупно 

24 анализирани државни патишта спрема оние кои 
завршиле во рок или во рок од договорени продолжувања

5. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
За да се придонесе за зголемување на бројот 
на градежни проекти кои ќе бидат изградени со 
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потребен квалитет во предвиденото време и со 
предвидениот буџет, како генерални заклучоци и 
препораки се посочуваат:
•	 управувањето со градежните проекти бара 

континуирано да се планираат синхронизираат, 
спроведуваат и контролираат активностите од 
страна на искусни експерти, соодветно спрема 
категорија и сложеност на објект; 

•	 да се врши континуирано следење и контрола на 
реалната динамика во однос на планираната, за 
да се изврши навремена перцепција на можните 
отстапувања;

•	 добро познавање, навремено следење на измени 
на законската регулатива и нивна примена; 

•	 постапката за регулирање на измените во тек на 
изградбата е габаритна и бара голем ангажман и 
време, па потребно е да се усвои поедноставено 
и функционално решение за брзо и ефикасно 
постапување во таквите случаеви;

•	 секој од инволвираните страни во градењето, 
во рамките на своите ингеренции треба да има 
разработен план за справување со измените на 
законите; 

•	 изградбата на градежни објекти бара големи 
инвестиции, а од друга страна градбата треба 
да ги исполни сите барања согласно законската 
регулатива, договорната документација, 
техничките правила, стандарди и норми. Од 
тука, станува јасна големата одговорност која 
учесниците ја имаат, поради што треба да им 
се овозможат соодветни услови за работа кои 
вклучуваат и независнот на делување;

•	 квалитетот на изведените работи треба да ги 
исполни најмалку критериумите пропишани со 
важечките стандарди за таа работа, правилници, 
технички услови, закони, проекти, но и да ги 
исполни превземените обврски со договорната 
документација. Всушност квалитетот мора да 
се постигне на градбата во целина и на сите 
поединечно изведени работи;

•	 за успешно управување со постапките за 
регулирање на измените во тек на градењето 
неопходно е навремено да бидат ангажирани 
и номинирани искусни и компетентни кадри од 
страна на инвеститор, изведувач, надзор, а по 
потреба и проектант и други учесници кои ќе ги 
имаат неопходните услови за работа;

•	 заедничко за сите учесници во изградбата е 

големата одговорност која ја имаат за своите 
постапки околу постигнатата безбедност, техничка 
исполнетост, оправданост, економичност, 
транспарентност, легитимитет и законитост. 
Но, одговорноста на учесниците не завршува со 
завршувањето на изградбата. Сите претходно 
наведени одговорности имаат континуиран и 
траен статус. Специфично е тоа што на разни 
учесници во изградбата и во зависност од нивната 
улога во изградбата, разни делови од законската 
регулатива им претставуват приоритет.
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НЕСТАБИЛНОСТ 
НА КОСИНИ КАЈ 
ИНФРАСТРИКТУРНИ 
ОБЈЕКТИ:
КЛАСИЧНА ПРЕСМЕТКА 
ИЛИ НАПРЕДНО 
МОДЕЛИРАЊЕ

Апстракт
Нестабилноста на косините има значаен ефект врз 
транспортната инфраструктура во глобални рамки. Од 
повеќето значајни фактори кои предизвикуваат лом на 
косина или ерозија, можат да се издвојат климатските 
промени преку влијанието на интензивните врнежи. 
Нашата инженерска традиција предвидува проектирање 
на косините според методите на гранична рамнотежа кои 
најчесто доведуваат до задоволителни проектни барања, 
но во пратиката се почесто се среќаваме со проблеми на 
стабилност и појава на свлечишта. Овде е презентирана 
анализа на стабилност на косина со традиционалните 
методи, како и со напредни нумерички методи кои 
вклучуваат влијание од промената на влажноста на 
материјалот за реални проблеми. Со редукција на 
јакостните параметри во софтвери кои работат на методот 
на конечни елементи се добиваат пониски фактори 
на сигурност, чија зависност со коефициентот Ru е 
линеарна. Конечно, целта е да се потенцира потребата од 
пресметување на стабилноста со интеракцијата косина – 
вегетација – атмосфера и при пресметката да се користат 
хидромеханички модели за почвеното однесување што 
допринесува намалување на ризикот и финансиски 
средства.
Клучни зборови
косини; стабилност; ерозија; фактор на сигурност; 
интеракцијa; климатски промени.

1. ВОВЕД
Нестабилноста на косините има значајно негативно 
влијание врз транспортната инфраструктура во 
светски рамки. Постојат повеќе фактори кои можат 
да предизвикаат лом на косините и ерозија како 
што се екстремните климатски настани во смисла на 
климатски варијации, сеимичностa, сообраќајното (пре)
оптоварување и сл. 
За подобро да се разберат процесите кои предизвикуваат 
дестабилизација на косините, потребно е да се спроведат 
комбинација од теренски и лабораториски испитувања, 
нумерички пресметки и/или физички модели во некои 
случаи. 
Нашата инженерска практика користи класични методи 
за пресметка на стабилност на косини како методот на 
гранична рамнотежа без вклучување на атмосферските 
влијанија, промена на влажноста, проценка на ризик и 
доверливост. Овој детерминистички пристап користи 
карактеристики на подлогата добиени со теренски 
и лабораториски методи. Во многу случаи, според 
основниот проект, добиениот агол на косината ги 
исполнува проектните барања, но се соочуваме со 
проблеми на стабилност подоцна, за време на изградбата 
и во експлоатациониот период.  
Овде е презентирана анализа на стабилност на косина со 
методот на гранична рамнотежа, дополнителна анализа 
на стабилност со вклучување на влажноста и нумеричка 
анализа со методот на конечни елементи (МКЕ). 
Целта е да се нагласи потребата од анализа со земање 
во предвид на инеракцијата косина – вегетација – 
атмосфера со напредни модели и методи. Параметрите 
на подлогата можат да варираат поради циклусите на 
влажнење и сушење, т.е. промени предизвикани од 
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инфилтрација на вода или испарување. Овој феномен 
може да биде вклучен преку пристапот на веројатност 
со варијација на параметрите. Исто така, методот на 
конечни елементи може да биде моќна алатка за анализа 
на рамнината на лом кога истиот се случува „природно” 
во зоната во која јакоста на смолкнување на почвата е 
недоволна да ги издржи тангенцијалните напрегања [1]. 
Процесот на размена на влажност на незаситената почва 
на површината на косината преку инфилтрација на вода 
од врнежи, испарување и транспирација преку вегетација 
е познат како интеракција на косина – вегетација – 
атмосфера. Стабилноста на плитките незаситени зони од 
косината над НПВ е зависна од присуството на сукцијата 
во порите која опаѓа со инфилтрацијата. Генерално, 
стабилноста на косината се менува со времето како 
резултат на промената на степенот на заситеност на 
почвата [2]. Сите овие феномени кои треба да се вклучат 
во анализата на стабилност на косини се илустрирани на 
следната слика.

Слика 1. Ефект на атмосферските влијанија врза 
однесувањето на незаситените почви 

1. ПРИМЕРИ НА НЕСТАБИЛНОСТ
Во нашата земја се присутни различни типови на 
нестабилност на косините на насипи и усеци. За 
илустрација се дадени неколку примери. Првиот е случај 
на лом на насипот поради (пре)оптоварување на во фаза 
на експлоатација и нефунционална дренажа, додека 
вториот е нестабилност на косини од усек непосредно 
по ископот поради промена на иницијалната состојба 
на напрегања и високото ниво на подземна вода. 

Слика 2.  Деформации на патот Маврово – Дебар и 
локален пат во источниот дел на Македонија 

Слика 3. Значителна ерозија на косини од усеци на 
автопатот Миладиновци – Штип

Друг феномен е ерозијата предизвикана од интензивни 
врнежи за време на првата сезона од експлоатацијата 
на автопатот Миладиновци – Штип. Големи количини на 
ситнозрн еродиран материјал заврши на коловозот само 
после неколку врнежливи настани бидејќи каналите за 
одведување на површинските води се заполнети и не ја 
вршат својата функција.  
Исто така, случени се и неколку свлечишта за време и 
непосредно по изградбата, што предизвика привремено 
затворање на едната коловозна лента од автопатот. И 
во двата случаи се проектирани потпорни конструкции 
како мерки за стабилизација.  

Слика 4. Свлекување на косини од усеци на автопатот 
Миладиновци – Штип    

 

Свлечишта од поголеми размери се појавени на локален 
пат близу Куманово и на експресниот пат Штип – 
Радовиш за време на изградбата. Истите се предивикани 
поради промената на иницијалната состојба на 
напрегања од ископот и површинската вода која преку 
иницијално формираните пукнатини навлегува во нив и 
дополнително ја зголемува нестабилноста.  

Слика 5. Свлечишта од поголем размер
на косини од усеци

Сите овие примери треба да го привлечат вниманието 
на инженерите за правилен избор на методот за анализа 
на стабилност на косини со вклучување на сите можни 
фактори кои можат да доведат до дестабилизација. 
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3. СТАНДАРДНИ МЕТОДИ ЗА 
АНАЛИЗА НА СТАБИЛНОСТ НА 
КОСИНИ
Класичните методи на гранична рамнотежа широко 
користени кај нас при анализа на стабилност на косини 
се методот на ламели (Fellenius, 1936), методот на Бишоп 
(Bishop, 1955), Јанбу (Janbu, 1968), Мрогенштерн и 
Прајс (Morgenstern & Price, 1965) и методот на Спенсер 
(Spencer, 1967) итн. Сите овие методи се базирани 
на претпоставката дека почвената маса која лизга е 
поделена на ламели. 
Во оваа анализа со помош на програмскиот пакет 
RocScience SLIDE [4] пресметана е стабилноста на 
косината со методот на гранична рамнотежа. На следната 
слика е дадена геометријата на косината и усвоените 
параметри на подлогата. Висината на косината е 24 m, 
а аголот на косината со хоризонталата е приближно 1:2.    

Слика 6. Геометрија на анализираната косина и 
усвоени параметри на подлогата

Резултатите покажуваат дека минималниот фактор 
на сигурност на потенцијалната рамнина на лизгање 
дефинирана со кружна форма е поголем од FS=1.5 кој 
е дефиниран како минимално потребен во статички 
услови според повеќе кодови. Факторите на Резултатите 
покажуваат дека минималниот фактор на сигурност на 
потенцијалната рамнина на лизгање дефинирана со 
кружна форма е поголем од FS=1.5 кој е дефиниран 
како минимално потребен во статички услови според 
повеќе кодови. Факторите на сигурност кои се добиени 
според погоре споменатите методи се дадени во 
следната табела. За илустрација, на следната слика е 
прикажана рамнината на лизгање која дава минимален 
фактор на сигурност според методот на Бишоп.

Табела 1. Фактори на сигурност за различни методи 

сигурност кои се добиени според погоре споменатите методи се дадени во следната 
табела. За илустрација, на следната слика е прикажана рамнината на лизгање која дава 
минимален фактор на сигурност според методот на Бишоп. 

Табела 1. Фактори на сигурност за различни методи 
Equilibrium Method  FS 

Bishop's Modified 1.541 
Janbu corrected 1.555 
Spencer 1.538 
GLE/ Morgenstern and Price 1.538 

 
Слика 7. Критична рамнина на лизгање според методот на Бишоп 

4 .  НАПРЕДНО МОДЕЛИРАЊЕ 
Анализата на геотехничките проблеми со еласто-пластични модели со користење на 
МКЕ се широко прифатени. И покрај тоа, рутинското користење за проблеми на 
стабилност на косини се уште е ограничена. Причината за тоа не е целосно јасна. 
Инженерите се често скептици за потребата од ваква покомплексна анализа, но МКЕ 
нуди реален бенефит како што е пресметката на деформациите, напрегањата, течењето 
на подземната вода, како и интеракцијата косина – атмосфера преку една напредна 
заедничка анализа на течење и деформации. Во таквите анализи нема потреба од 
претпоставка на формата и локацијата на рамнината на лом и ја обезбедува глобалната 
стабилност се додека не се достиген лом (Griffiths and Lane, 1999). 
За да се опише почевеното однесување во механичка смисла, истата е моделирана со 
Mohr – Coulomb-ов критериум на лом [3]: агол на внатрешно триење ϕ=26°, кохезија c=10 
kPa, волуменска тежина γ=18.5 kN/m3, модул на еластичност E=25000 kPa и Поасонов 
коефициент ν=0.27.  
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Слика 7. Критична рамнина на лизгање според 
методот на Бишоп

4. НАПРЕДНО МОДЕЛИРАЊЕ
Анализата на геотехничките проблеми со еласто-
пластични модели со користење на МКЕ се широко 
прифатени. И покрај тоа, рутинското користење за 
проблеми на стабилност на косини се уште е ограничена. 
Причината за тоа не е целосно јасна. Инженерите се 
често скептици за потребата од ваква покомплексна 
анализа, но МКЕ нуди реален бенефит како што е 
пресметката на деформациите, напрегањата, течењето 
на подземната вода, како и интеракцијата косина – 
атмосфера преку една напредна заедничка анализа на 
течење и деформации. Во таквите анализи нема потреба 
од претпоставка на формата и локацијата на рамнината 
на лом и ја обезбедува глобалната стабилност се додека 
не се достиген лом (Griffiths and Lane, 1999). 
За да се опише почевеното однесување во механичка 
смисла, истата е моделирана со Mohr – Coulomb-ов 
критериум на лом [3]: агол на внатрешно триење ϕ=26°, 
кохезија c=10 kPa, волуменска тежина γ=18.5 kN/m3, модул 
на еластичност E=25000 kPa и Поасонов коефициент 
ν=0.27. Слика 6. Геометрија на анализираната косина и 
усвоени параметри на подлогата.
За да се добие факторот на сигорност со анализата со 
МКЕ се користи техниката со редукција на јакостните 
параметри при што факторизираните параметри се 
cf=c/FS and ϕf=arctan(tanϕ/FS). На следната слика е 
прикажана дискретизацијата на моделот со конечни 
елементи во програмот PLAXIS 2D. 

Слика 8. Дискретизација на моделот со
конечни елементи

Добиениот фактор на сигурност со оваа техника 
изнесува FS=1.458 кој е помал од минимално 
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потребниот за статички услови и помал од оној добиен 
со методот на гранична рамнотежа. Критичната 
рамнина на лизгање е прикажана на следната слика од 
каде се гледа дека нејзината локација е слична со онаа 
добиена во SLIDE.

Слика 9. Критични деформации по лом без
подземна вода

И покрај добиената разлика со овие две анализи, 
постојат повеќе фактори кои можат да имаат значајно 
влијание за редукција на факторите на сигурност. 
Еден од нив е промената на влажноста во тек на време 
со што се менуваат почвените параметри. Постојат 
повеќе методи за вклучување на овој ефект на 
влажнење предизвикан најчесто од интензивни врнежи 
и инфилтрација на вода во незаситената зона. Еден 
од нив е коефициентот Ru кој го моделира почвениот 
порен притисок во функција од вертикалниот почвен 
притисок за секоја ламела од нестабилната маса. 
Сепак, не е лесно да се определи една вредност на Ru 
која ќе ја отслика распределбата на порниот притисок. 
Единствениот услов кога Ru е константен е при ниво 
на подземна вода (НПВ) еднакво со површината на 
косината, што е редок случај во природата. Ваква 
анализа за овој модел дава FS=0.768 во SLIDE што 
одговара на Ru=0.53 и FS=0.676 добиен во PLAXIS. 
Следната слика ја дава критичната рамнина на лизгање 
добиена во PLAXIS кога НПВ е на површината на косината. 
Резултатите покажуваат подлабока рамнина на лизгање 
во споредба со незаситената почва.

Слика 10. Критични деформации по лом со
подземна вода

 Следниот дијаграм ја презентира линеарната зависност 
на Ru и FS добиен со методот на Бишоп.  

Слика 11. Зависност на Ru и FS

Може да се заклучи дека секое мало зголемување 
на порниот притисок, во овој случај симулирано на 
поедноставен начин, може да биде значаен фактор за 
иницирање на дестабилност преку намалување на јакоста 
на почвата по длабина, појава на ерозија, бабрење/
собирање или појава на пукнатини. 

5. ЗАКЛУЧОК
Примерот ја потенцира предноста на анализата со МКЕ 
пред класичните методи на гранична рамнотежа. Истиот 
не бара претходни претпоставки на локацијата и формата 
на критичната рамнина на лизгање. Ломот настанува 
„природно” во зоната на почвената маса каде јакоста на 
смолкнување е недоволна да го прими тангенцијалното 
напрегање. 
Со користење на техниката со редукција на јакостните 
параметри, факторот на сигурност добиен со МКЕ е 
помал од оној добиен со методот на гранична рамнотежа 
за статички услови на товарење. 
Сукцијата и порниот притисок играат важна улога во 
активацијата на ломот и се препорачува нивно вклучување 
при моделрирањето на интеракцијата косина – атмосфера 
со напредни методи, иако сукцијата е стабилизирачки 
фактор и го зголемува факторот на сигурност, но со 
инфилтрацијата на вода предизвикана од врнежи истата 
значително опаѓа и се намалува нејзиното влијание врз 
стабилноста во тек на време. 
Дистрибуцијата на порниот притисок може да се 
вклучи во анализата со гранична рамнотежа преку 
коефициентот Ru кој дава линеарна зависност со 
факторот на сигурност. 
Конечно, се препорачува користење на хидраулични 
модели за симулација на хидромеханичкото однесување 
на незаситените почви во тек на време и стабилноста 
на косините во такви услови на интеракција косина – 
вегетација – атмосфера со што ќе се намалат ризиците 
и ќе се заштедат финансии за евентуални санации.
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Апстракт
Безбедноста на сообраќајот зависи од повеќе фактори, 
меѓутоа пред се зависи  и од квалитетот на проектираните 
и изведени сообраќајници како и нивното одржување во 
периодот на експлоатација. Во фаза на проектирање на 
патиштата, а секако и во период на експлоатација еден 
од клучните елементи за безбедноста на сообраќајот е 
квалитетно проектирани и изведени патишта, согласно 
важечките норми за проектирање на патишта. Една од 
фазите на проектирањето на патиштата која има големо 
влијание на квалитетот на патот и степенот на безбедност 
на сообраќајот  е одводнувањето на истите. 
Одводнувањето на патиштата вклучува неколку сегменти: 
(1) брзо и непречено одводнување на коловозната 
површина од атмосферски врнежи со цел да се 
обезбеди одвивање на сообраќајот по суви коловози, (2) 
одводнување на површинските води од околните сливни 
површини кои гравитираат кон коловозот со цел да се 
спречи поплавување на коловозот и/или оштетување 
на истите под влијание на површинските води и (3) 
одводнување на подземните води во зоната на трупот 
на коловозот со цел да се спречат несакани оштетувања 
на коловозот под влијание на подземната вода. Овие 
системи за одводнување, нивното правилно проектирање 
и димензионирање согласно хидролошко-хидрауличките 
пресметки како и одржување на истите во фаза на 
експлоатација се предмет на овој труд.
Клучни зборови
хидролошко-хидрауличко димензионирање, одводнување, 
безбедност, патишта

Апстракт
Traffic safety depends on many factors, but primarily on 
the quality of the designed and constructed roads, as well 
as their maintenance during the period of exploatation. In 
the phase of road design and, certainly, in the period of ex-
ploatation, one of the key elements of traffic safety is well 
designed and constructed roads in accordance with the ap-
plicable norms for road design. One of the stages of road 
design that has a major impact on the quality of roads and 
the degree of traffic safety is drainage. 
Drainage includes several segments: (1) quick and smooth 
drainage of the pavement surface from atmospheric precipi-
tation in order to ensure traffic on dry roads, (2) drainage of 
surface waters from the surrounding basin areas that gravi-
tate towards the carriageway in order to prevent flooding 
and/or damage to the roads under the influence of surface 
waters; and (3) drainage of underground waters from the 
road foundation zone in order to prevent unwanted damage 
to the carriageway under the influence of  underground wa-
ters. These drainage systems, their proper design and dimen-
sioning according to hydrological-hydraulic calculations as 
well as their maintenance in the exploitation stage are the 
subject of this paper.

Key words
hydrological-hydraulic dimensioning, drainage, safety, roads.
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ХИДРОЛОШКО-ХИДРАУЛИЧКО ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ 
НА СИСТЕМОТ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА
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1. ВОВЕД
Како исклучително важен сегмен од современото 
живеење и развојот на секоја земја е инфраструктурното 
поврзување, кое покрај останатото подразбира 
изградба на современи и безбедни сообраќајници 
во секое ниво –локално, регионално, магистрално, 
автопатско. Не помалку важен е сегментот на 
одржувањето и осовременувањето на веќе постојните 
сообраќајни структури. 
Во услови кога климатските промени се се поизразени, 
сведоци сме на се почести екстремни појави во облик 
на интензивни врнежи  и екстремно сушни периоди. 
Овие појави резултираат со зачестени поплави кои 
предизвикуваат штети во населените места и надвор 
од нив. Како резултат на нив има зачестени проблеми 
и штети во сите сектори на современото живеење. 
Проблемите кои се јавуваат кај сообраќајниците може 
да се разгледуваат од најмали преку загрозување 
на безбедноста на сообраќајот во услови на појава 
на врнежи заради отежнати услови на одвивање на 
сообраќајот поради влажни коловози, до екстремни 
поради појава на поплави кои можат да предизвикаат 
катастрофални матријални штети на  самиот коловоз, 
но и загрозување на безбедноста на учесниците 
во сообраќајот преку загуба на човечки животи. 
Последните години сведоци сме на катастрофални 
поплави во Македонија кои за жал предизвикаа 
поголеми матријални штети, но и поголем број на 
човечки жртви. Бројни се случаите кои може да се 
споменат, но овде како пример се наведени неколку.
На 3 август 2015 година, катастрофална поплава 
го погоди северозападниот регион на Македонија-

Полог, при што загинаа шест лица и предизвикаа 
штета на општинската инфраструктура и куќи во 
градот Тетово и селата во околните планински 
области. Вкупната штета од овие поплави се 
проценува на 21,5 милиони евра [Feasibility Study on 
Flood Protection in the Polog Region (2015), United 
Nations Development Programme (UNDP)], Слика 1.
Во поплавата која се случи на Скопската обиколница 
ноќта помеѓу 6 и 7 Август 2016 година беше 
предизвикана матријална штета на инфраструктурата 
на патот, околните села и земјоделското земјиште, 
која беше проценета на околу 30 милиони евра, но 
и 23 човечки жртви [Flood Risk Modelling Study for 
the City of Skopje (2016), United Nations Development 
Programme (UNDP)], Слика 2.
Во Јуни 2019 во Гостивар сообраќајот во градското 
подрачје бил во прекин заради поплавата предизвикана 
како резултат на интензивните врнежи, Слика 3.

Слика 1 Прекин на сообраќајот кон селото Јегуновце 
како резултат на поплавата во Полог, 2015

Слика 2-Поплавата на Скопската обиколница, 2016
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Слика 3-Прекин на сообраќајот во Гостивар, Јуни 2019

Кај овие примери за поплави кои направиле големи 
матријални штети, покрај природните фактори кои 
биле клучни при формирањето на поплавите, може да 
се констатира  дека системите за одводнување биле 
со мал и недоволен капацитет, сосема несоодветно 
проектирани или во целост непостоеле.
Сето ова покажува дека одводнувањето на 
сообраќајниците е исклучително важен сегмент од 
проектирањето на патиштата.

ПОТРЕБА ОД СИСТЕМОТ ЗА 
ОДВОДНУВАЊЕ И НЕЈЗИНОТО 
ЗНАЧЕЊЕ
Континуираното присуство на вода на површината 
на патот, како и подповршината го ослабува 
коловозот, а тоа резултира со оштетување на 
истиот манифестирани во облик на деформации на 
асфалтот, набори, пукнатини и дупки. Присуството 
на вода во подвршинскиот слој  влијае на намалување 
на носивоста и капацитетот на оптоварувањето на 
коловозот. Недостаток на систем за одводнување 
или несоодветен систем за одводнување е главната 
причина за оштетување на коловозните површини 
на патиштата. Оттука, ефикасното одводнување на 
водата со помош на соодветен систем за одводнување 
е императивна потреба.
Важноста на системите за одводнување на патиштата 
била разбрана уште од градителите на патиштата 
од античка ера како Римјаните и самите Аријци, 
а пионерите од модерната ера како MacAdam, 
Telford и Tresaguet, потребата од добар системот за 
одводнување  го сметале за предуслов за успешно 

дизајнирани сообраќајници и елемент кој влијае на 
периодот на експлоатација на истиот. 

Генерално постојат три главни цели во одводнувањето 
на патишта:
а) брзо отстранување на површинските води за да се 

овозможи безбедност при сообраќај;
б) обезбедување на ефикасна под-површинска 

дренажа за да се зголеми траењето на коловозот; 
и

в) соодветно да се третира водата зафатена 
од коловозот пред истата да се испушти во 
најблискиот рецепиент со цел минимизирање на 
негативното влијанието врз околината [National 
Roads Authority Volume 4 Section 2, Design 
Manual for Roads and Bridges Part 3 NRA HD 33/15, 
DRAINAGE SYSTEMS FOR NATIONAL ROADS]

ТИПОВИ НА СИСТЕМИ ЗА 
ОДВОДНУВАЊА
Одводнувањето на патиштата може да се подели во 
неколку сегменти: 
(1) одводнување на коловозната површина од 

атмосферски врнежи - се постигнува со 
соодветни подолжни и попречни наклони на 
коловозната површина, објекти за прифаќање  
на оваа вода (за патиштата во населени места 
соодветна атмосферска канализација која 
непречено ќе ја прифати оваа вода и безбедно 
ќе ја транспортира до најблискиот рецепиент, 
за сите останати патишта соодветни систем од 
риголи, канавки и пропусти),

(2) одводнување на површинските води од 
околните сливни површини кои гравитираат кон 
коловозот–се посигнува со безбедно зафаќање 
на атмосферските води кои гравитираат кон 
коловозот, пред да истите направат штета 
на коловозот и трупот на патот, регулирано 
пренесување на постојните водотеци (потоци, 
реки и сл) преку кои трасата на патот поминува 
(систем од канафки, канали, пропусти, мостови) и

(3) одводнување на подземните води-се постигнува 
со димензионирање на соодветни дренажни 
системи за зафаќање на подземната вода во 
трупот.
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ПРОЕКТИРАЊЕ НА СИСТЕМИ ЗА 
ОДВОДНУВАЊЕ
Проектирањето на системите за одводнување 
се состојат од два дела: Хидролошка анализа и 
Хидрауличка анализа.

ХИДРОЛОШКА АНАЛИЗА
Хидролошката анализа се состои од определување 
на меродавните количините на вода за одводнување, 
врз основа на кои се врши хидрауличко 
димензионирање. Истото може да се направи, врз 
основа на мерени податоци на врнежите и/или врз 
основа на мерени податоци за протекувања, ако се 
анализира постојан водотек. Количините на води кои 
се одводнуваат од коловозната површина и за сливни 
површини помали од 10 km2 се пресметуваат според 
познатата Рационална формула [Ц., Поповска, В., 
Ѓешовска, Хидрологија-теорија со решени задачи, 
2012,Градежен факултет, Скопје ]:

Qp=0,278⋅C⋅i⋅A     [1]

каде: Q[m3/s] е проток, C е бездимензионален 
коефициент на истекување и зависи од 
карактеристиките на сливот, i [mm] e интензитет на 
вкупните врнежи, А [km2] е површина на сливот.
Коефициентот на истекување (C) има вредност од 
0,05 за рамни песокливи подлоги со наклон  до 2%, до 
0,95 за асфалтирани површини. Овој коефициент има 
променлива вредност и и зависи од процентуалната 
застапеност на сливната површина (асфалт, урбани 
површини, стамбени површини, зелени површини и 
сл.), од видот на подлогата/ почвата и од наклонот на 
сливната површина. 
Доколку сливната површина се состои од комбинација 
од различни типови на површина, почва и наклон, 
коефициентот на истекување се определува за 
секоја површина пооделно, а вкупниот коефициен 
за целиот слив се определува со следната формула:

 A
AC

C ii∑ ⋅
=

 [2]
каде. Ai се површини со соодветен коефициент (Ci), A 
е вкупна површина на сливот.
За интензитетот на врнежите се препорачува да 
се користат ведности за дожд кој временски и 
просторно рамномерно паѓа на целиот слив со 

траење еднакво на времето на концентрација на 
сливот. Времето на концентрација на сливот (Tc) овде 
се дефинира како време потребно површинскиот 
истек да го помине патот од хидраулички 
најодалечената точка во сливот до разгледуваниот 
профил. Ова време на концентрација е збир на 
времето на течење на површинскиот истек (Tc*) и 
времето на течење во речното корито и притоките 
(Тc**), доколку има. Времето (Tc*) зависи од наклонот 
на сливот, неговата површинска рапавина, 
инфилтрационите карактеристики, површинските 
депресии, интензитетот на дождот и други фактори, 
а определувањето најчесто е со примена на некој 
емпириски изрази, пр. изразот на Кирпич (Kirpich):

Tc*=0,0195⋅L0,77S-0,382  [3]

каде времето (Tc*) е во (min), (S) е наклон на сливот 
во (m/m), a (L) е најдолга линија на течење на 
површинското истекување во (m).

[Ц., Поповска, В., Ѓешовска, Хидрологија-теорија со 
решени задачи, 2012,Градежен факултет, Скопје ]. 
Согасно IRC: SP: 42-1994: (Guidelines on road drainage) 
и IRC: SP: 50-1999: (Guidelines on urban drainage) 
димензионирањето на објектите од системот за 
одводнување на површинските води (риголи, канали, 
канавки и сл.) се врши за меродавни врнежи со 
период на повторување од 1 до 2 години. 
Согасно DPWH Design Guideline (Page 697) за 
димензионирање на мостови се препорачува 
меродавни води со период на повторување од 50 
години, за плочести пропусти  период на повторување 
од 25 години, за цевасти пропусти период на 
повторување од 10 години, а за канали, риголи и 
канвки период на повторување од 1 до 2 години.
Согласно JUS U.C4.020-1982 изборот на повратниот 
период на појавување зависи од положбата и 
видот на патот како и локалните услови (ризик, 
големина и зачестеноста на појава на поплави и 
нивните последици). За автопатишта овој период 
на повторување се препорачува  да биде 10 години, 
а додека за регионални, магистрални и локални 
патишта 5 години. За димензионирање на пропустите 
и мостовите како составен дел од системот за 
одводнување на патиштата се препорачува овој 
период на повторување да биде 100 години за сите 
категории на патишта.
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ХИДРАУЛИЧКА АНАЛИЗА
За димензионирање на страничните риголи, канавки 
и канали со кои се прифаќа површинската вода од 
коловозот и сливната површина која гравитира кон 
коловозот се користи р-ката за континуитет Q=AV 
за отворени канали во услови на стационарно 
рамномерно течење. Брзината на течење на водата 
во каналот се определува со познатата Chezzy-ева 
равенка:

fRSR
n

V 611
=

(m/s) [4]

каде: (n) e коефициент на рапавина, кој зависи од 
матријалот од кој е изведен каналот, канавката или 
риголата и најчести вредности се 0,012 до 0,02, 
(R=А/О)  е хидраулички радиус пресметан како однос 
помеѓу површината на течење-A (m2) и натопениот 
обем на каналот-O (m), а (Sf) е наклон на линијата на 
енергија која во услови на стационарно рамномерно 
течење е еднакoв на наклонот на дното на каналот 
(Sf =Sо).  Брзината на водата се движи во границите 
од 0,3 до 6 (m/s).
Течењето во овој систем за одводнување треба да 
биде субкритично, односно мирно течење. Истото 
се потврдува преку проверка на Фрудовиот број, 
критичната длабочина или критичниот наклон на 
течење во отворени канали (Fr<1, yk<yo, Sk>So). Доколку 
овој услов не е исполнет, се корегира наклонот на 
дното или матријалот од кој се изработува каналот, 
преку избор на коефициентот на рапавината.
Одводната вода од овие канали се испушта во 
најблискиот рецепиент преку систем на отворени 
канали или се испушта во најблискиот пропуст за 
да водата се спроведе од другата страна на трупот 
на патот. Пред истата да биде испуштена, согласно 
препораките за заштита на животната стредина треба 
да се превземат соодветни мерки за да се намали 
негативното влијание на оваа вода врз растителниот 
и животинскиот свет. 
Хидрауличката анализа за текот во зона на пропустите 
(пред влезот, во и после пропустот), како и во зона 
на мостовските конструкции се прави со цел да се 
оцени влијанието на објектот врз слободната водна 
слика  во услови на стационарно нерамномерно 
течење, дали истите имаат капацитет да ги прифатат 

овие води и безбедно без негативни последици по 
патот да ги спроведат.

Слика 4-а-цевасти пропусти, б-плочест пропуст

Објектите поставени во речното корито (мостовите, 
пропусти и сл.) кои ја деформираат слободната водна 
површина предизвикувајќи покачување на нивото 
возводно во хидрауличката анализа се препорачува 
да се моделираат со некој од познатите софтвери 
пр. HEC-RAS, River Analysis System, Steady Flow Water 
Surface Profiles со еднодимензионален концепт. 
Основната енергетска равенка која се користи за 
определување на слободната водна линија е:

E

2
11

11

2
22

22 h
g2
Vzy

g2
Vzy +

α
++=

α
++ [5]

каде: y1 и y2 се длабочини во два последователни 
пресеци, z1 и z2 се висински положби на дното на 
пресеците, Σ1 и Σ1 се коефициенти на кинетичката 
енергија заради нерамномерниот распоред на 
брзините, V1 и V2 се средни брзини во пресеците, 
g=9,81 ms-2 е забрзување од гравитацијата и hE е 
енергетски губиток кој се определува со изразот:
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hЕ= fS L+ К
g2
V

g2
V 2

11
2
22 α
−

α
[6]

каде:( fS ) е среден наклон на линијата на енергија, 
(L) е растојание помеѓу пресеците 1 и 2, а (К) е 
коефициент на локалните губитоци. Ознаката (1) се 
однесува на низводниот пресек, а (2) се однесува на 
возводниот пресек. Пресметувањето се спроведува 
спротиводно. За зададен проток Q=const. почетниот 
пресек (1) е определен со сите параметри: длабочина, 
брзина и хидраулички градиент, а се пресметуваат 
параметрите на текот во пресекот (2). За моделираната 
делница почетен пресек е профилот кој се наоѓа 
најнизводно од делницата каде граничниот услов е 
дефиниран со наклонот (Sf=So) односно нормалната 
длабочина на текот.
За определување на губитоците кај пропустите, се 
користи следната формула:

hЕ=hf+ hvl+hizl [7]

каде: (hf= fS L) е губиток на енергија заради триење, 

(hvl= Кvl

g2
V2

22α

)
е губиток на енергија заради влезната градба на 
пропустот, а Кvl е коефициент на загуба на влезната 
градба, зависи од обликот на влезната градба и 
неговите вредности се во границите од 0.2 до 0.7,  

(hizl= Кizl

g2
V2

11α

)
е губиток на енергија заради излезната градба на 
пропустот, Kizl  е коефициент на загубите на излеот 
од пропустот, зависи од обликот на излезната градба 
и неговите вредности се во границите од 0.3 до 1.0.
Заради определување на хидрауличките губитоци 
од мостовите, се анализираат 4 попречни пресеци, 
Слика 5. Пресекот (1) е низводно од мостот и се 
избира така да објектот/мостот нема влијание 
врз текот во речното корито. Пресеците (2) и (3) 
се лоцирани непосредно низводно и непосредно 
возводно од мостовската конструкција, а пресекот 
(4) е возводно од профилот на мостот каде струјните 
линии се речиси паралелни и без локално влијание 
од мостовската конструкција.

Слика 5 Местоположба на попречни профили
кај мостови

Со хидрауличката анализа на мостовите за 
различните протоци можни се следните симулации:
а) слободно истекување низ отворите на мостот (мали 
и средни протоци), 
б) потопување на возводниот пресек и слободно 
истекување во низводниот пресек, 
в) потопување на двата пресека на мостот возводно и 
низводно (поминување на големи води), г) преливање 
преку мостот (поминување на големи води). 
За случајот а) се применува основната енергетска 
равенка [5], а за случаите под б) равенката [8], 
за  в) равенката [9 и за случајот г) се применуваат 
равенката [10]:

2/12
33

3Q g2
V

2
zyg2ACQ 







 α
+−= [8]

каде: CQ е коефициент на протокот (CQ=0,27÷0,5), 
А е проточен пресек на отворите на мостот во 
возводниот пресек, y3 е длабочина во возводниот 
пресек на мостот (3), а z е вертикално растојание од 
долната конструкција на мостот до дното на речното 
корито во возводниот пресек на мостот.

gH2CAQ = [9]

каде: С е коефициент на протокот за потопено 
истекување (С=0,8), А е попречен пресек на отворите 
на мостот, а Н е притисок на потопено истекување 
(разлика помеѓу енергетската линија во возводниот 
пресек на мостот и нивото на водата во низводниот 
пресек на мостот).

2/3Hg2CBQ = [10]

каде: С е коефициент на преливање за прелив 
со широк праг (С=0,35÷0,386), В е широчина на 
преливање или ефективна должина на мостот кој 
е зафтен со преливање, Н е преливна висина или 
притисок на преливање (разлика помеѓу енергетската 
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линија во возводниот пресек и мостовската горна 
конструкција, односно преливната ивица).
При сите овие хидраулички анализи се пресметуваат 
основните параметри не текот (длабочина, брзина, 
тангенцијални напрегања и сл.), се проверува 
капацитетот на објектите, дали може да ја 
прифатат безбедно водата и дали водниот тек пред 
објектот, во зоната на објектот и после, има некои 
негативни процеси кои може да влијаат на патната 
инфраструктура.  (ерозивни процеси со поткопување  
на трупот на патот, исталожување на еродираниот 
матријал во зоната на објектот, односно намалување 
на капацитот на пропусната моќ, прелевање на 
водата преку патот и сл.)

ЗАКЛУЧОЦИ 
Системите за одводнување, нивното правилно 
проектирање и димензионирање согласно 
хидролошко-хидрауличките пресметки како и 
одржување на истите во фаза на експлоатација се 
клучен елемент од безбедноста на сообраќајот. 
Добро проектираните патишта со сите нивни 
пропратни инфраструктурни објекти се императивна 
потреба за современото живеење. Одводните 
системи на патиштата се систем составен од риголи, 
канафки, канали, дренажи, пропусти, мостови 
и сл. . Нивната задача е да вршат одводнување 
на коловозната површина од атмосферски води, 
снижување на нивото на подземната вода, како и 
зафаќање на површинската атмосферска вода од 
околното сливно подраче кое гравитира  кон трупот 
на патот. За системот да функционира  мора секој 
дел од него да биде хидролошки и хидраулички 
димензиониран, изведен согласно проектната 
документација, но и истиот да се одржува во фаза на 
експлоатација.
Со хидролошките анализи  се дефинираат 
количините на вода који треба да бидат прифатени 
со овој одводен систем. Изборот на повратниот 
период на појавување на големите води на кои 
треба да се изврши димензионирањето зависи од 
положбата и видот на патот како и локалните услови 
(ризик, големина и зачестеноста на појава на поплави 
и нивните последици).

Со хидрауличката пресметка секој од објектите 
се димензионира  согласно препораките,  а со цел 
да системот овозможи во најкраток временски 
период зафаќање на водата од површината на 
асфалтот, да има доволен капацитет да ги прифати 
атмосферските и подземните води и безбедно 
ги спроведе до најблискиот рецепиент, притоа 
респектирајќи ја животната средина во која истата 
се испушта. Со цел да имаме систем кој непречено 
ќе функционира во фаза на експоатација тој треба 
да биде димензиониран така да овозможи непречено 
функционирање со минимум интервенции, односно 
систем во кој хидрауличките параметри ќе обезбедат 
систем во  кој нема се јават процеси на ерозија или 
насипување на еродиран матријал, со што би се 
намалил капацитетот на истите , но и би се зарозила 
безедноста во сообраќајот, а во краен случај би се 
нарушила и стабилноста на трупот на патот и негово 
оштетување.

1) Feasibility Study on Flood Protection in the Polog 
Region (2015), United Nations Development Pro-
gramme (UNDP)

2) Flood Risk Modelling Study for the City of Skopje 
(2016), United Nations Development Programme 
(UNDP)

3) National Roads Authority Volume 4 Section 2, De-
sign Manual for Roads and Bridges Part 3 NRA HD 
33/15, DRAINAGE SYSTEMS FOR NATIONAL ROADS 

4) Ц., Поповска, В., Ѓешовска, Хидрологија-теорија 
со решени задачи, 2012,Градежен факултет, 
Скопје

5)  Ц., Поповска, Хидраулика, 2000,Градежен 
факултет, Скопје

6) JUS U.C4.020-1982 
7) IRC: SP: 42-1994: (Guidelines on road drainage) 
8) IRC: SP: 50-1999: (Guidelines on u rban drainage
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 М-р Иван (Крсте) Лошкоски, дипл. град. инж,

Роден е на 12.5.1971 година во Охрид. По завршување на Основното 
образование во ОУ во с. Требеништа, Охрид, средното образование го 
продолжил во училиштето ,,Нико Нестор“ во Струга - градежна струка и го 
завршил како првенец на генерација во 1989 година. 

Истата година се запишал на Градежниот факултет при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. По отслужувањето на воениот рок, своето 
студирање го започнал во 1990 година. Дипломирал на Градежниот 
факултет во 1996 година на насоката: „Патишта и железници“ со што се 
стекнал со стручен назив дипломиран градежен инженер. 

Во 2012 се запишал на Постдипломски студии на Градежниот факултет 
во Скопје, а на 26.6.2015 година успешно го одбранил својот магистерски 
труд со наслов: „Примена на полимер битумени во асфалтни мешавини 

кај патишта со тешко сообраќајно оптоварување“  со што се стекнал со право на научен назив Магистер по 
технички науки од областа на Градежништвото.

Во неговата професионална кариера има работено во повеќе компании. Во 1994 год. ја основал својата 
компанија „Ивстил градба“. Во 1997 година се вработил како градежен инженер во ЈП „Македонијапат“ во 
Охрид, како инженер за редовно и инвестиционо одржување, работејќи како раководител на повеќе значајни 
објекти на патната мрежа во Македонија, а потоа се вработил во хрватската градежна фирма „Конструктор“ 
- Сплит.  Во 2010 година започнал да работи во сопствената приватна фирма за проектирање „Проект биро“ 
од Охрид. Во периодот 2013 – 2014 год. бил вработен како Виш соработник во Фонд за комунални дејности во 
Општина Охрид, а потоа продолжил во својата фирма за проектирање „Проект биро“ од Охрид. 

Беше член на Надзорниот одбор на Друштвото за патишта на Република Македонија и член на 
Организациониот одбор на Првиот Македонски конгрес за патишта во 2019 год.

Иван почина на 23 март 2021 год, беше во брак со Елизабета и има две деца Христијан и Евгенија.
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„Во Љубљана оние кои погрешно 
ќе се паркираат на место за 
инвалиди, или направат друг 
сообраќаен прекршок, ги 
казнуваат 80 евра и имињата јавно 
им ги објавуваат на билборд.
Со оглед на „почитувањето“ на 
прописите кај нас, ова би можело 
да се примени и кај нас. Само 
прашање е дали имаме толку 
билборди.“

ПАТНИ ЗАНИМЛИВОСТИ

БРЗИНА НА АВТОПАТИШТАТА ВО ИТАЛИЈА
Познато е дека Италијанците се производители 

и љубители на брзи спортски автомобили. Скоро да 
нема некој да не чул за Lamborghini, Ferrari, Maserati, 
Bugatti, Alfa Romeo… Секој нов модел е со подобри 
перформанси, поголема брзина. 

Но сепак, до неодамна максималната дозволена 
брзина на италијанските автостради беше 130 km/h 
при суви услови на патиштата и во услови на врнежи 
110 km/h. 

Сега максималната дозволена брзина е 
подигната на 150 km/h, но ова ќе се однесува само 
на определени автопатишта, најчесто на оние со три 
возни ленти.

73 ГОДИШНА ГОСПОЃА ВОЗЕЛА 298 KM/H?

Пред една година во Шпанската покраина 
Андалузија, една 73 годишна госпоѓа била казнета 
со 600 евра и 6 негативни поени, за пречекорување 
на максимално дозволената брзина од 60 km/h 
по локален пат.  Автоматскиот радар во градот 

Ронда забележал дека г-ѓата возела со брзина од 
неверојатни 298 km/h. 

Ова било една од главните вести во медиумите 
дека возрасната госпоѓа со своето возило возела 
пребрзо, а таа негирала и се жалела до надлежните 
дека нејзиниот мал кросовер Audi Q2 има според 
фабричките спецификации за перформанси 
максимална брзина од 221 km/h, но објаснувањата 
не помогнале.

Една година потоа, по спроведување на судска 
постапка, судот во Барселона ја поништил казната 
и на госпоѓата и се извиниле за непријатностите, 
бидејќи било констатирано дека автоматскиот радар 
има техничка грешка и погрешно била измерена 
брзината од 298 km/h.
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БРЗО ВОЗЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА
Според истражувањето на РСБСП, МВР и АМСМ 

(публикувано во флаер), дури 86% од возачите 
во Република Македонија ги имаат прекршено 
правилата за ограничување на брзината, а дури 
високи 20% од возачите тоа го прават често.

Последните контроли извршени од надлежните 
за продолжениот викенд во мај (21 – 25 мај 2021 год.), 
велат дека се изречени околу 1800 казни. Голем дел 
од овие пречекорувања се за повеќе од 70 km/h над 
дозволената брзина.

Извршените активности на РСБСП и МВР се 
во насока на намалување на бројот на поведени и 
загинати во сообраќајни незгоди.

За контрола на пречекорување на дозволената 
брзина на патиштата во Република Бугарија 
полицијата има 205 уреди, плус стотина радари во 
полициските возила. Истотака, се планира камерите 
кои се користат за контрола на вињетки со кои 
располага Наплатната служба – повеќе од 100 
камери, да се користат за контрола на брзината. За 
да се реализира оваа идеа (мерење на средна брзина 
меѓу две точки), неопходни се законски измени и 
сертифицирање од Институтот за метрологија, што 
ќе придонесе за поголема контрола и зголемување 
на безбедноста.

Во Франција покрај вакви и слични мерки, се 
превземаат и други. На еден билборд покрај патот 
има напишано:

„Ако возите бавно по автопатот, 
ќе можете да видите некои наши села – многу 

се убави.
Ако пак возите многу брзо,
Ќе го видите нашиот затвор – многу е гаден“

КИНЕСКИ АВТОПАТ
Подолго време кинеските градежници го 

воодушевуваат светот со своите дела во областа 
на автопатиштата. Последното дело е навистина 
импресивно и како идеа и како инженерски потфат. 

Станува збор за автопат изграден на мостовска 
конструкција во провинцијата Гуеджоу, на кој се 
наоѓа најголемото полукружно свртување со кое 
возилата се враќаат во спротивната насока. 

Идеата за изградба на ова впечатливо решение 
е да им се овозможи на невнимателните возачи да 
ги поправат своите грешки во однос на насоката на 
движење, на помалку од 1 километар да се овозможи 
полукружно свртување во спротивната насока.






