УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – Битола

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА
-ОТСЕК ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТНасока: Патен сообраќај и транспорт

"ВЛИЈАНИЕТО НА СООБРАЌАЈНАТА ПОЛИТИКА ВРЗ
ИНТЕГРАЦИЈАТА НА ПАТНАТА МРЕЖА НА КОСОВО ВО ЕВРОПСКА
УНИЈА“
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

Кандидат: М-р Мухамед А. Красниќи
Број на индекс 17

Битола, 2018

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА НА ТЕМА
"ВЛИЈАНИЕТО НА СООБРАЌАЈНАТА ПОЛИТИКА ВРЗ
ИНТЕГРАЦИЈАТА НА ПАТНАТА МРЕЖА НА КОСОВО
ВО ЕВРОПСКА УНИЈА“

Кандидат: М-р Мухамед А. Красниќи

2

„Сообраќајот е крвта на економскиот систем на секоја земја, но и на Косово и
како таков е главниот носител на промената и континуираниот развој на земјата.
Патеките на циркулацијата на крвта во рамките на овој систем се патни,
железнички, поморски, поштенски и воздушни артерии."
Професор Ариф Красниќи

3

Содржина на докторскиот труд

Апстракт.........................................................................................................................7
Abstract…………………………………………………………………………………8
Листа на табели, слики и графикони........................................................................9
Глава I
1. Вовед……………………………………………………………….……………….14
1.2. Проблем и предмет на истражување...........................................……………….16
1.3. Цели на истражувањето.........................................................................................18
1.4. Проценка на досегашните истражувања………………………….…………….19
1.5. Хипотетска рамка...................................................................................................22
1.6. Научни методи………………………………………………………..…………..23
1.7. Структура на дисертацијата...................................................................................23
Глава II
2. Развој на сообраќајната инфраструктура………………………………………... 27
2.1. Поимот сообраќајна инфраструктура...................................................................28
2.2. Класификација на сообраќајната инфраструктура……………………………..30
2.3. Копнена инфраструктура…………………………………………...……………31
2.3.1. Класификација на патна инфраструктура…………………………………….31
2.3.2 Класификација на железничка инфраструктура………………………………33
2.4. Патната инфраструктура…………………………………………………………35
2.4.1. Улога на патната инфраструктура…………………………………...………..36
2.4.2. Патната инфраструктура во Европа…………………………………..………37
Глава III
3. Развоја на сообраќајната инфраструктура во Косово……………...…………….42
3.1. Патната мрежа во Косово…………………………………………..……………42
3.2. Железничката мрежа во Косово……………………………………..………….44
3.3. Тековна мрежа на патиштата во Косово (км)…………………………………..46
3.4. Економијата на Косово……………………………………………….………….49
3.5. Национална економска легислатура…………………………………………….50
4

3.5.1. Национална правна инфраструктура поврзана со патниот сообраќај…..…..51
3.5.2. Административни упатства во однос на патниот сообраќај………………...51
3.6. Политиките на транспортот………………………………………………….…..53
3.6.1. Важноста и развојот на соодветна транспортна политика………………..…56
3.7. Политиките на ЕУ за финансирање на инфраструктурни проекти
во регионот………………………………………………………………………….…60
3.8. Интегрирањето на регионалната мрежа, како услов за понатамошна
меѓународна интеграција……………………………………………………………..63
3.9. Валоризација на инфраструктурни проекти во патната мрежа во регионот на
Западен Балкан…………………………………………………………………...……67
3.10. Пан Европски транспортни коридори…………………………………………70
3.10.1. Основната железничка мрежа на SEETO……………………………………71
3.10.2. Централните пристаништа на SEETO…………………………………...…..72
3.10.3.Централните аеродроми на SEETO…………………………………………..72
3.11. Регионален контекст (SEETO)…………………………………………………73
Глава IV
4. Проценка и инвестициски трендови во Балканскиот регион…………...……….75
4.1. Важноста на финансирање и инвестиции од ЕУ во патната
инфраструктура………………………………………………………………..………75
4.2. Финансиски ресурси…………………………………………………………...…78
4.3. Меѓународни финансиски институции…………………………………………81
4.4. Светска банка…………………………………………………………..…………82
4.5. Меѓународен монетарен фонд……………………………………………...……83
4.6. Европска банка за обнова и развој (EBRD)..........................................................84
4.7. Европска банка за инвестиции (EIB)....................................................................86
4.8. Јавни (владини) финансии……………………………………………….………88
4.9. Програми на ЕУ…………………………………………………………………..91
4.10. Инвестициски проекти……………………………………………………….…94
4.11. Агенција за кредитирање на извозот…………………………………………..96
4.12. Предлози за инвестиции-ориентација во инфраструктура за транспорт на
стоки и луѓе……………………………………………………………………………98
Глава V
5

5. Јавно приватно партнерство (ЈПП)………………………………………………100
5.1. Општи прашања за ЈПП………………………………………………………...100
5.2. Развој и проекти во светот и Европа…………………………………………..102
5.3. Форми на ЈПП………………………………………………………………..…105
5.4. BOT/Build, Operate, Transfer – Изгради, Управувај, Трансферирај……….…108
5.5. Учесници и организациони шеми на BOT.........................................................109
5.6. Политички економски и законски претпоставки на ЈПП…………………….114
5.7. Постапка за јавните набавки и договори……………………………………... 116
Глава VI
6. Транспорт и животна средина……………………………………………………123
6.1. ЕУ и заштитата на животната средина……………………………………...…123
Глава VII
7. Студија на случај автопатот „Ибраим Ругова" – Косово……………………….132
Глава VIII
8. Истражување направено кај транспортните компании во Република Косово,
како и проблемите со кои се соочуваат при вршење на домашниот и
меѓународниот транспорт……………………………………………………...……137
8.1. Методи на истражување……………………………………………………...…138
8.2. Резултати и анализа на податоците од истражувањето………………………139
Препораки…………………………………………………………………..……….176
Заклучоци…………………………………………………………………...……….180
Литература…………………………………………………………………..………184
Предлози......................................................................................................................191

6

Апстракт:
Во трка со времето и со динамичното опкружување, Косово како земја
мора да се соочи со сите предизвици и проблеми кои што доаѓаат не само од
опкружувањето, туку и од големата потреба за развој на сообраќајната
инфраструктура, особено на патната мрежа. Поврзувањето на Косово со
соседните земји, а со тоа и со важните европски патни коридори како што се
коридорот 8 и 10, претставуваат голем предизвик, кој што бара огромни
финансиски средства, време, а пред се добра стратегија и визија.
Патната мрежа, односно патната инфраструктура во секоја земја
несомнено е најдобар показател за нивото на мобилност на граѓаните и
материјалните добра, со тоа што, со една развојна патна мрежа, се определува
нивото на економскиот развој на една земја. Затоа, многу важни за Косово се и
инвестициите во големи инфраструктурни проекти, како на пример инвестициите
во автопатите кон Скопје, Тирана и Ниш.
Многу важно за Косово, но и за земјите од Западен Балкан се развојот на
заеднички инфраструктурни проекти, се со цел нивно поврзување, соработка,
економска размена, но и главно да се докаже дека се подготвени за надминување
на тензиите и проблемите од блиското минато, но и можност за финансирање на
овие проекти од стана на Европската Унија.
Косово се стреми за членство во ЕУ и е посветена на развој на
националната патна мрежа во однос на плановите донесени од страна на ЕУ, како
што се развојните планови за транспортна мрежа Транс-европски (ТЕН-Т) до 2020
година. Само со добро подготвена стратегија и јасна визија, Косово полека но
сигурно може да се доближи до ЕУ, но и да го постигне тоа средно ниво на развој
што земјите во ЕУ ја имаат. За да се постигне ова, Косово мора да работи во
усогласување на законите со оние од ЕУ, да ја зголеми соработката со соседните
земји, но пред се да се надминат проблемите што земјите од регионот ги имаат.
Развојот на патната инфраструктура на Косово, пред се ќе озвозможува развој на
економијата, транспортот на добра и услуги, а пред се поврзување на граѓаните на
Косово со соседните земји, но и со земјите од ЕУ.
Клучни зборови: сообраќај, инфраструктура, стратегија, транспорт,
ефикасност и ефективност
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Abstract:
In the race with time and with dynamic environment, Kosovo as a country must
face all of the challenges and problems that come not only from the environment, but
also from the great need for development of the transport infrastructure, especially the
road network. Connectivity of Kosovo with neighboring countries, and therefore also
with important European road corridors such as Corridors 8 and 10, is a great challenge,
requiring huge financial resources, time, and above all a good strategy and vision.
The road network, that is, the road infrastructure in each country is undoubtedly
the best indicator of the level of mobility of citizens and material goods, and also the
development of a road network is determining the level of economic development of the
country. Therefore, investments in large infrastructure projects, such as investments in
the highway towards Skopje, Tirana and Nis, are very important for Kosovo.
Very important for Kosovo, but also for the countries of the Western Balkans are
the development of joint infrastructure projects, with the purpose of connecting the
same, cooperation between, economic exchange, but also to prove that they are ready to
overcome the tensions and problems of the recent past, but also a possibility of
financing these projects by the European Union.
Kosovo is striving for EU membership and is committed towards developing the
national road network in relation to the transportation plans of EU, such as the TransEuropean Transport Network Development Plan till 2020. Only with a well-prepared
strategy and a clear vision, Kosovo can slowly but surely get closer to the EU, but also
to achieve that intermediate level of development that the EU countries have. To
achieve this, Kosovo must work on the alignment of National laws in line with those of
EU, to increase cooperation with neighboring countries, but above all to overcome the
problems that the countries of the region have had. The development of the road
infrastructure in Kosovo will above all enable the development of the economy, the
transport of goods and services, primarily connecting the citizens of Kosovo with
neighboring countries, but also with the EU countries.
Keywords: traffic, infrastructure, strategy, transport, efficiency and
effectiveness
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1. Вовед
Патната инфраструктура во секоја земја несомнено е најдобар показател за
нивото на мобилност на граѓаните и материјалните добра, со тоа што, со една
развојна патна мрежа, се определува нивото на економскиот развој на една земја.
Затоа, инвестициите врз основа на истражување на терен секогаш треба да се
гледаат од многу аспекти, да се има мултидисциплинарен преглед на секој
инфраструктурен проект.
Периодот на суспензија на владините институции, следствено со
окупацијата на Косово (1990-1999), остави бројни последици во земјата. Покрај
уништувањето на материјалните и природните вредности, поради насилните
акции на окупаторска сила и воена агресија, и во првите години по војната во
Косово продолжи запоставувањето на одржување на патиштата и инвентар каде
во голема мера ја загрозуваа безбедноста на секој учесник во сообраќајот. Со
развојот на инфраструктурните проекти, владите на земјите од Западен Балкан,
заедно со сите други учесници од Европската унија, можат да ја докажат својата
подготвеност за надминување на тензиите и проблемите од блиското минато.
И покрај уништувањето на природните ресурси во земјата, големата желба
но исто така и ентузијазмот на некои експерти, академски институции, владини
институции, исто така и финансиска помош од меѓународните институции,
овозможила поддршка за постигнување на саканата цел за изградба и
реконструкција на патната мрежа во Косово. Поради веќе познатите околности
кои се многу комплексни и специфични, политички и социо-економски, процесот
на европеизација на патната мрежа во Косово бил прилично бавен се до 2010
година кога започна со работа Американско-турскиот конзорциум Bechtel-Enka,
се со цел на изградба на првите километри автопат во Косово.
Овие капитални инвестиции несомнено ќе имаат директно влијание врз
животот на граѓаните, следствено ќе се зголеми мобилноста, но исто така, ќе се
зголеми трговската размена меѓу соседните земји но и во целиот регион на
Западен Балкан и пошироко. Во последниве години, големи финансиски
институции во Европа и пошироко изразија подготвеност да се развие цела низа
на

различни

начини

за

финансирање

на

проектите

за

транспортна

инфраструктура. Европската инвестициона банка (ЕИБ) и Европската банка за
обнова и развој (ЕБРД), во согласност со нивните политички и стратешки
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Договори со Косово, се промоција и поддршка на регионалната интеграција и
развој на стратешки транспортни врски со соседните земји.
Според

овие

стратешки

цели

е

и

финансирањето

на

големи

инфраструктурни проекти преку извори на финансиски потенцијал како еден од
приоритетите на Европската унија (ЕУ). Сега во светот се признати различни
форми на финансирање на овие проекти преку грантови, кредити, позајмици,
финансирање со користење на ЈПП (јавно приватно партнерство), со посебен
акцент на предностите и слабостите на финансискиот систем -ЈПП, итн.
Косово се стреми за членство во ЕУ и е посветена на развој на
националната патна мрежа во однос на плановите донесени од страна на ЕУ, како
што се развојните планови за транспортна мрежа Транс-европски (ТЕН-Т) до 2020
година. Планот за развој на транспортот на ЕУ, се повикува на развој и
унапредување на мултимодални коридори кои ќе го прифатат предвидениот
развој во сообраќајот (како што е планирано зголемување на товарниот сообраќај
за повеќе од две третини до 2020 година) и ја намалува густината на протокот на
сообраќај. Физибилити студија за ублажување на инфраструктурата за Западен
Балкан е несомнено моќен придонес во функција на натамошниот развој на
патната инфраструктура во Балканскиот регион.
Во рамките на овие големи инвестиции во регионот, иднината на Косово е
сигурна само ако владата загарантира апсолутна заштита на животната средина,
природните и културните вредности, истовремено почитувајќи ги и во согласност
со меѓународните стандарди и препораки за внимателно и рационално користење
на потребните места за изградба на патната мрежа. Правната рамка за животната
средина во Косово содржи сеопфатни закони кои ги покриваат областите за
заштита на животната средина, вода, отпад, заштита на природата, заштита од
бучава, квалитет на воздухот, за интегрирано спречување и контрола на
загадувањето (ИСКЗ) и културното наследство, кои претставуваат основни
обврски на животната средина во согласност со директивите на ЕУ. Национално
законодавство за заштита на животната средина е клучно и поребно е да
соодејствува со барањата и критериумите за животната средина на ЕУ.
Во таквата консталација на односите, докторската дисертација под наслов:
"Влијанието на сообраќајната политика врз интеграцијата на патната мрежа
на Косово во Европска унија“ како актуелна и погодна за истражување, област
која не е доволно истражувана кај нас, ќе придонесе за подигнување на научната
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мисла на повисоко ниво. За тоа постојат вистински можности од научен и секаков
друг аспект да тоа истражување биде реализирано на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Технички факултет – Битола на Отсекот за
сообраќај и транспорт.
Сите политики, иницијативи и идеи на земјите од Западен Балкан се
насочени кон Европската унија. Со развојот и сигурното проширување,
Европската унија е центарот на мирот и стабилноста во светот. За Косово, како
мала и отворена економија во регионот на Западен Балкан, која има тенденција да
стане дел од еден единствен политички пазар, економски и културен развој,
членството во ЕУ е стратешка цел од стекнувањето на независност во 2008
година. Во рамките на процесот на интеграција, Косово ги има сите ресурси кои
во голема мера се неразвиени и притоа мора да се создаваат подобри можности за
абсорбирање да и понатаму се развива.
Со оглед дека со години се занимавам со прашањата од областа на патната
безбедност и транспорт, особено во последниве години, со предавањето на
предметите како "Сообраќајно право", "Економика на транспортните системи" и
"Техника на транспортот", во јавните и приватните институции во земјата и во
регионот, за мене тоа претставува огромен предизвик за развивање на едно
коренито истражување во рамките на оваа дисертација, исто така вмрежани со
моето искуство во работата со студентите.

1.2. Проблем и предмет на истражувањето
Врз основа на моето истражување во оваа област останувам на ставот дека
Балканскиот народ и понатаму нема никакво барање за координација и проекти за
поставување на политика и национална долгорочна стратегија за движење,
комуникација, особено за регионалната интеграција. Во отсуство на овие
активности (мерки), продолжува да им се овозможува на нивните влади да ги
прифатат европските понуди, уредно артикулирани од страна на организацијата
SEETO (South East Europe Transport Observatory). Конечниот мир и безбедност на
Балканот е предуслов за мирна етничка и културна коегзистенција, слободно
движење на стоки и идеи, скратувајќи ја значително ограничувачката размена
помеѓу производителите и корисниците.
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Во сегашните околности во Западен Балкан, едноставно кажано,
интеграција

на

Балканските

земји

во

Европа

е

единствената

опција.

Инфраструктурата на патниот сообраќај во Косово, поради недостаток на
инвестиции за долго време, но, исто така, поради уништувањето предизвикано од
војната во 1999 година, претрпе големи промени. Географски, Косово е важна
крстосница на Балканскиот полуостров, и нејзината местоположба овозможува
тесна национална врска со соседните земји во регионот. Косово е како центар и
врзувачки мост за Пан-европските коридори VIII и X.
Транспортот на стоки, но исто така и на луѓето денес се соочува со многу
предизвици кои претставуваат закана за продуктивноста, ефикасноста и
квалитетот на услугите кои се нудат. Транспортот како важност од кој зависи и
економијата на земјите во регионот, бара конкретни мерки кои се потребни во
транспортните политики што ќе се елиминираат или ќе ги намалат нивните
ефекти. Преку ова истражување, кое е именувано "Европеизација на патната
мрежа на Косово, преку политиката на ЕУ за инвестиции во инфраструктурни
проекти во земјите од Западен Балкан и примена на методологијата за проценка
на влијанието на овие инвестиции" ќе се потрудам да ја дефинирам
методологијата за поддршка на одлуки во областа на менаџментот на политики во
областа на транспортот, како и за развој на елементите на политиките во патниот
сообраќај.
Во почетокот на работата, претставена е презентација, дискусија и
систематизација на основните елементи како што се сообраќајот, процесот на
транспортното стратешко планирање и елементи на резултати од самитот на
националните политики за транспорт како и процесот на креирање и
спроведување на политиките. Преку компаративен метод, детално се анализирани
транспортните

документи

за

стратегиите

на

Европските

земји

и

се

идентификувани и систематизирани методи на емпириски класификации и
инструментни политики кои влијаат на патниот сообраќај. Одредена е
методологија за процена на влијанието на политиката, која ќе произведе успех во
меѓународниот патен сообраќај, односно постапките опишани во целина.
Методологијата е утврдена од страна на метод на составување и моделирање.
Исто така, се претставени и начини за анализа на состојбата, со анализа на
засегнатите страни, селекција и рангирање на подсистемните проблеми во
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меѓународниот патен сообраќај. Исто така, ставен е акцент на објаснувањето на
целите и критериумите за избор на инструменти за постигнување на овие цели.
Областа на истражувањето на оваа дисертација е од полето на инвестициските
политики на ЕУ во инфраструктурни проекти во регионот на Западен
Балкан, особено во Косово, економскиот облик на овие инвестиции преку
различни програми за финансирање, поддржани од страна на ЕУ, и ефектот
или реалното влијание на овие инвестиции во мобилноста на луѓе и стоки
меѓу балканскиот регион.

1.3. Цели на истражувањето
Предмет на ова истражување се политичките елементи во областа на
транспортот и формите на финансирање на инфраструктурни проекти, но, исто
така, начини за донесување на одлуки (политики) во врска со нивната употреба
(инвестиции) во меѓународниот патен сообраќај, методи и алатки кои ќе се
користат во процесот на инструменти за оцена на влијанието врз кои целите на
политиките на меѓународниот патен сообраќај се регулаторен процес кој вклучува
утврдување, статус и објективна функција, формирање и создавање на еден
комплементарен инструмент. Се со цел, јасно да се дефинира сопственоста на
оваа методологија ќе се третираат претежно превозните стоки. Еден посебен
проблем е употребата на повеќето напредни методи на анализа на политиките во
Косово.
Ова истражување исто така има за цел да го промовира учеството на
засегнатите страни во регулаторниот процес, со цел да се зајакнат демократските
институции и процеси, а не само да се исполнат потребните законски процедури.
Најважни прашања кои ќе се да се дискутираат во докторската дисертација
се:
•

Потребата, важноста и развојот на националната транспортна политика.

•

Политиките на ЕУ во финансирањето на инфраструктурните проекти во
регионот.

•

Меѓународни фактори и транспортната политика на ЕУ.

18

•

Интеграција на националната регионална мрежа, како основен услов за
меѓународна интеграција.

•

Валоризација на инфраструктурните проекти во патната мрежа во регионот
на Западен Балкан.

•

Пан – европските коридори на транспортот и Регионалниот контекст
(SEETO)

•

Важноста на инвестиции и финансирањето од ЕУ во патната и транспортна
инфраструктура.

•

Јавно-приватно партнерство во инфратсруктурните проекти.

•

Научна методологија за процена на влијанието на политиките во
транспортот

Главна цел: Да се утврди методологија за поддршка на одлучување во областа на
управувачките политики во транспортниот сектор, во работата за развојот на
транспортната политика во врска со меѓународниот патен сообраќај. Мислам дека
познавањето во детали на инвестициските политики на ЕУ од областа на
транспортот е од суштинско значење во одредувањето на проекти и на нивните
финансиски форми во транспортната економија како тековната глобална
индустрија. Овие активности се поткрепени со примена на научни и технички
методи, различни модели и алатки за оценување на влијанието на инструментите
кои се едноставни и разбирливи.

1.4. Проценка на досегашното истражување
Развојот на сообраќајниот систем директно е поврзан со стопанскиот развој
на секоја Држава. На тој начин, системот има влијание врз граѓаните како
поединци, бидејќи индиректно се одразува на степенот на нивниот животен
стандард и претставува темел на развојот на националното стопанство. За што
побрзо вклучување на Република Косово во Европската стопанска интеграција,
научниците и стручњаците, последните години, често се занимаваат со овој
проблем. За неопходно поврзување на националните сообраќајни текови со
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Европскиот сообраќаен систем, изработени се бројни студии, одржани се бројни
советувања, итн., меѓутоа повеќето заклучоци останале на теориско ниво.
Во интерес на државата, како институција, потребен е побрз и побезбеден
проток на стока и патници. Оттука, неизбежна е изработка и прифаќање на
соодветна сообраќајна стратегија (која досега за жал завршувала само на
предлози), врз основа на постоечката состојба, но со јасни и конзистентни
стратегиски цели за развојот и порастот на стопанството и сообраќајот на
Република Косово.
Концепирањето на стратешките насоки за сообраќајниот развој на
Република Косово треба да биде во согласност со насоките за интеграција на
Европскиот сообраќаен систем преку поврзување со Пан - Европските коридори.
Потребата

од

модернизација

и

осовременување

на

сообраќајната

инфраструктура и супраструктура бара значителни материјални средства, но и
потребна организација, односно прифатена сообраќајна политика. На тој начин,
подеднакво би се придонело за развојот на стопанските потенцијали, како и за
зголемување на уделот на сообраќајните дејности во бруто домашниот производ.
Сообраќајната политика е апликативна интердисциплинарна наука која
ги изучува и применува законитостите на мерки, акции, инструменти, средства и
ресурси кои припаѓаат (посебно природни и човечки) во подрачјата на техника на
сообраќајот, на технологија на сообраќајот, на организација на сообраќајот, на
економиката на сообраќајот и сообраќајното право. Сообраќајната политика е
многу важен сегмент од општонационалната, но и на стопанската и развојната
политика,. Оттука, нејзините цели, средства, инструменти и ресурси треба да
бидат комплементарни и компатибилни со оние коишто важат за општата
стопанска

политика.

Сообраќајната

политика

подеднакво

дејствува

врз

производството, размената, распределбата и потрошувачката, но и врз мобилноста
на производните фактори на разместување (просторно и временски) на одредени
ресурси и меѓу транспортниот, стопанскиот и нестопанскиот сектор.
Од друга страна, со развивањето на свеста на јавноста за заштита на
човековата средина и природните ресурси ширум светот, во сите области на
човековото живеење се забележува поместување на односот кон нив, со истакната
потреба од вклучување на еколошки аспекти во донесувањето на одлуки.
Одржливиот развој подразбира развој, кој нема неповратно да ги уништи
природните ресурси, туку напротив, ќе овозможи нивно обновување.
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После завршените истражувања, се очекува да се добијат следните резултати:
1) Анализирана и дадена научновтемелена оцена на сообраќајниот систем на
Република Косово.
2) Ќе се докаже важноста на сообраќајната политика и одржливиот развој во
функција на развојот на целокупниот сообраќаен систем на Република
Косово, посебно на патната мрежа.
3) Ќе се утврди дека усогласен и целосен сообраќаен систем претставува еден
од главните елементи на стопанскиот систем на Република Косово.
4) Ќе се докаже важноста на Европските коридори кои допираат односно
поминуваат низ Република Косово, и ќе се дефинира процесот на
вклучување на Република Косово во Европскиот сообраќаен систем.
5) Ќе се предложи методологија за процена на инвестициите на сообраќајната
инфраструктура и одржлив развој, кој би можел да го забрза процесот на
вклучување на Република Косово во Европскиот сообраќаен и стопански
систем.
Во однос на мобилноста на луѓето и економските добра во Косово како и
во другите земји од регионот, секојдневно се зголемува потребата за посовремена
сеопфатана сообраќајна инфраструктура. Од овие причини поттикнати се
авторите но и други истражувачи да ја проучуваат оваа проблематика на
организација на транспортот да е што по ефикасен и сигурен во целиот регион.
Веќе се развиени и прецизни анализи се со цел за подобрување на траспортот како
и понатамошно градење на патната и железничката мрежа во регионот на Западен
Балкан.
Теоретскиот и практичниот придонес е претставен во литературата на
крајот на оваа дисертација.
Во склоп на литературата од оваа област, може да се наведе следново:
Националните Закони и прописи на Косово како и Меѓународната легислатива од
областа на транспортот
•

Закон Бр. 04 / L-179 за патен сообраќај

•

(последна измена, јуни, 2013 год);

•

Закон Бр. 04 / L-183 за транспорт на ризична стока во сообраќајот
(последна измена, април, 2013 год.);

•

Закон Бр. 02 / L-70 за Безбеност во патниот сообраќај;

•

(последна измена април, 2013 год.);
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•

Закон Бр. 05 / L - 064 за возачка дозвола

•

(усвоена во 2016 год.);

•

Закон Бр. 05 / L-088 за сообраќајни правила

•

(усвоена во 2016 год.);

Во моментов е на јавна расправа нацрт-законот за возила

1.5. Хипотетска рамка
Во овој дел од истражувањето на докторската дисертација ќе бидат
елаборирани главната и посебните хипотези кои ќе бидат опфатени во
понатамошното истражување.
Главна хипотеза
Главната или основната хипотеза се темели на тврдењето дека со развојот
на патната мрежа, преку инвестиции во патната мрежа ќе се зголеми и
транспортот на луѓе и стока, што позитивно ќе влијае врз целокупната економска
состојба во Косово.
Посебни хипотези
Поврзувањето на патната мрежа на Косово со останатите патни мрежи од
регионот овозможува побрза интеграција на Косово, на регионот во ЕУ, но и
економско, социјално и политичко поврзување.
Недостигот на сооработка помеѓу земјите од регионот во остварување на
заеднички

проекти

во

патната

инфраструктура,

негативно

влијае

врз

понатамошниот економски развој, но и побрза интеграција на земјите од регионот
во ЕУ.
Инвестирањето во развојот на модерна, посовремена патна мрежа
овозможува поголема ефикасност и ефективност на транспортот, намалување на
транспортните трошоци и позитивно влијае врз животната средина.
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1.6. Научни методи
При анализата, истражувањето и реализацијата на оваа докторска
дисертација, ќе бидат применети следните научни методи:
•

метод за прибирање на податоци,

•

аналитички и компаративен метод на истражување,

•

индуктивен и дедуктивен метод на заклучување,

•

метод на класификација,

•

метод на апстракција, конkретизација и генерализација,

•

метод на дескрипција,

•

методологија на моделирање на системи,

•

употребата

на

серија

математички,

компјутерски

и

статистички

методологии и постапки, и
•

системски пристап.

1.7. Структурата на дисертацијата
Изработката на докторската дисертација е организирана во следните глави:
Глава 1: Првата глава од докторскат дисертација почнува со објаснување на
проблемот и појавата на истражување, како и кои се целите на истражувањето.
Во овој дел големо внимание ќе се посвети на наведените хипотези, главната
хипотеза и посебните хипотези, кои во понатамошното истражување ќе бидат
потрвдени или отфрлени. Исто така, ќе се објаснуваат главните методи на
истражување, како и методите и техниките за анализа и обработка на
добиените податоции од истражувањето на терен, но и од податоците добиени
од различни владини и приватни иснтитуции.
Глава 2: Во втората глава, преку преглед на литературата, односно преглед на
она што го има во литературата од различни автори кои се занимаваат со оваа
проблематика ќе бидат претставувани општи информации за развојот на
сообраќајната инфраструктура, од она патната, железничка, па се до
воздушниот сообраќај. Главен акцент ќе биде ставен врз објаснувањето на
клучните поими кои се директно поврзани со сообраќајот, историскиот развој
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на сообраќајот и итн. Ова глава ќе биде вовед за понатамошниот развој на
истражувањето.
Глава 3: Во ова поглавје направен е вовед во прашања на истражувањето,
како одраз на состојбата на патната мрежа во Косово и националните
економски закони. Покрај тоа исто така, посебно внимание ќе му се посвети и
на националните транспортни политики и потребата за развој, но исто така
важноста на јасна национална транспортна политика. Политиките на ЕУ за
финансирање на инфраструктурни проекти во регионот, се предуслов за
интеграција на националната регионална мрежа во меѓународната патна
мрежа. На крајот од ова поглавје направена е и валоризација на
инфраструктурни проекти во патната мрежа во регионот на Западен Балкан со
можности за приклучување во Пан – Европските коридори во транспортот и
Регионалниот контекст (SEETO).
Глава 4: Оценувањето и трендовите на инвестиции во Балканскиот регион и
важноста на инвестициите и финансирање на проекти од страна на ЕУ во
патната и транспортна инфраструктура. Со оглед дека инвестициите во
патната инфраструктура имаат исклучително висока цена, се имам осврнато на
некои од можните извори од различни финансиски институции како Светската
банка, Европската банка за обнова и развој / ЕБОР /. Европската инвестициона
банка (ЕИБ), а потоа на програмите на ЕУ за финансирање, како Phare, lSPA,
итн.
Глава 5: Во ова поглавје се истражувани форми на инвестиции во капитални
проекти со посебен акцент на јавно-приватно партнерство /ЈПП/. Истражувани
се општи прашања за ЈПП во развојот на проекти, форми на јавно приватно
партнерство, итн. Предности и недостатоци на овој вид на инвестиции,
приходите, трошоците, ризиците, гаранциите, политички претпоставки,
економски и правни.
Глава 6: Ова поглавје главно е поврзана со развојот на патната мрежа и
неговото влијание со животната средина. Целта е да се претстават основни
квалитети и активности кои треба да се познати, се со цел проектите за
транспортна инфраструктура да се гледа во контекст на суштинските потреби
и обврски за заштита на животната средина, здравјето на луѓето, подобрување
на стандардот и се што обезбедува одржливи добра како основна цел на
проектот.
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Глава 7: Инвестициите во патната мрежа во Косово и во земјите од регионот
се од страна на транспортните инфраструктурни проекти. Со оглед на тоа што
се големи проекти, третирани се и концептите на самите тие, нивното
управување во различни фази од подготовки па се до извршување на
проектите. Во ова глава ќе анализираме студија на случај, односно анализа на
автопатот „Ибраим Ругова", улогата на автопатот во зголемување на
транспортот на стока и луѓе помеѓу Косово и Албанија, анализа на
економската оправданост на проектот, ефектот што автопатот ги има врз
целокупната еконоска состојба во Косово, како и влијането што го има во
поврзувањето на Косово со море (Драч, Албанија) од аспект на економски
развој на Косово.
Глава 8: Во ова поглавје е претставена примената на методологијата за
истражување на транспортните компании во Република Косово. Ќе се
истражувата проблемите со кои се соочуват транспортните компании во
Косово, како и можните решенија за надминување на истите. Исто така ќе се
истражува и направените инвестиции, нивниот ефект врз целокупната
економија, како и придобивките од ови проекти. Врз база на подтаоците ќе
бидат даден препораки и ќе се донесуват заклучоци за истите.
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Глава II - Развој на сообраќајната инфраструктура
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2. Развој на сообраќајната инфраструктура
Во денешно време сообраќајот претставува главна стопанска гранка, без
која не може да се замисли економскиот развој на било која земја. Во време на
глобализација, економски раст и развој, сообраќајот игра главна улога во
поврзувањето на различните земји, компании и луѓе. Тој директно влијае врз
транспортот на разни добра, стоки и патници, од едно место до посакуванта
дестинација. Како јадро на стопанската инфраструктура, без модерниот развој на
сообраќајната инфраструктура тешко е да се замисли напредокот на човештвото,
односно економијата како целина.
Денес сообраќајот е една од најзначајните компоненти на стопанството и
има за цел пренесување на материјални добра и информации, но пред се
пренесување на луѓе од една во друга посакувана дестинација. Токму поради оваа
функција на пренесување, сообраќајот претставува неопходен услов за развојот и
зголемувањето на стоковните размени, економскиот развој на една земја, но пред
се тој е предуслов за модернизација на општеството, односно на една земја.
Развојот на сообраќајот влијае врз задоволувањето на внатрешните потреби на
една земја. Без модерен сообраќај не би имале развој на стопанството, односно
сообраќајот влијае врз зголемувањето и поврзувањето на производството и
потрошувачаката, и на тој начин овозможува секој производ да го најде својот
потрошувач.
Во секоја земја сообраќајот има две цели или улоги, и тоа:
•

Општествена – сообраќајот е значаен фактор во поврзувањето на
различните географски реони, превоз на луѓе од еден регион во друг, како
и поврзување на различните народи од различни региони и земји.

•

Економска улога – сообраќајот овозможува размена на различни добра и
услуги, информации, но пред се на потрошувачите им овозможува
поголеми можности на производи и услуги. Сообраќајот, особено
транспортот на производи на матријални добра, позитивно влијае врз
развојот на економскиот, но и на општествениот живот на граѓаните на
секоја земја.
Денес една земја или општество не може да функционира без соодветен

развој

на

сообраќајната

инфраструктура.

Токму

развојот

или

поточно
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економскиот развој на една земја зависи од тоа колку таа земја вложува во
развојот на сообраќајот. Колку сообраќајот во земјата е поразвиен, толку е
развиена земјата економски.

2.1. Поимот сообраќајна инфраструктура
Поимот сообраќај не можеме да го дефинираме со само истакнување на
техничките особини на процесот на транспорт или со само истакнување на
економските карактеристики и улогата што го има во целиот економски развој на
стопанството. При дефинирање на поимот сообраќај мораме да внимаваме на три
главни, но сепак различни значења, и тоа:
•

Во поширока смисла се врзува за одност помеѓу луѓето, во потесна смисла
се однесува на различните облици на меѓуодносите од економска природа стоковниот сообраќај, девизниот сообраќај и меѓудржавниот сообраќај за
туризам,

•

Во најтесна смисла опфаќа превоз или транспорт и

•

Останатите пропратни операции кои се однесуваат на превозот на стока,
патници и комуникациите.1
Поимот сообраќај потекнува од зборовите движење, комуницирање, превоз

и обраќање, но, поимот сообраќај има и пошироко значање. Од еконосмки аспект,
сообраќајот ги има следниве значења, и тоа:
• сообраќајот е стопанска дејност што го овозможува процесот на
производство;
• сообраќајот е фактор на развој на територијалната поделба на трудот;
• сообраќајот игра значајна улога во развојот на општеството.2
Сообраќајот врши пренос на вести, соопштенија, информации и патници
од едно на друго место.3 Исто така, сообраќајот можеме да го дефинираме како
врска меѓу потребите на луѓето во реализирање на нивните општи потреби и
економски намери, кој се наметнува и како специфичен столб на уште една

Панов Н., Ангеловски Н., Димеска Х., Безбедноста на патниот сообраќај и развој на туризмот во
Република Македонија
2
Стојиќ Г., (2010)Основи на сообракај и транспорт, Графички центар дооел, Скопје, стр.10
3
Панов Н., Темјановски (2004) Сообраќајна географија, Сектор, Скопје, стр.5
1
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човекова цивилизациско – општесвена истанца, која, исто така, напредува со
напредокот на сообраќајот.4
Сообраќајната инфраструктура денес претставува јадро на стопанската
инфраструктура и ја сочинуваат патиштата, различните објекти и уреди кои се
поставени на одредени места и служат за различни сообраќајни услуги.
Сообраќајната инфраструктура (патишта), се сочинуваат од структура на
сообраќајни системи и неговите подсистеми.
Главна цел на сообраќајот е да овозможува, пренос или пренесување на:
• патници,
•

стока од едно место на друго посакувано место и

•

размена на информации.
Поимот транспорт потекнува од латинскиот збор „trans“ што значи преку и

зборот „portare“ што значи носи. Поимот транспорт има поголемо значење од
поимот превоз. Тој опфаќа:
• подготувување на стоката за транспорт,
• пакување,
• укрупнување на стока,
• подготвување и издавање на превозна докуменатција,
• нарачување на транспортни средства,
• товарење,
• превоз на стока,
• достава до примачот и др.5
Основна цел на сообраќајот е извршување на превоз (пренос). Сообраќајот
и транспортот се делат на повеќе основни, и тоа:
1. Копнен:
• патен и
• железнички сообраќај.
2. Воден:
• речен,
• езерски и
• поморски сообраќај (тука влегува и прекуокеанскиот сообраќај).
Панов Н., Ангеловски Н., Димеска Х., Безбедноста на патниот сообраќај и развој на туризмот во
Република Македонија
5
Стојиќ Г., (2010)Основи на сообракај и транспорт, Графички центар дооел, Скопје, стр.10
4

29

3. Воздушен сообраќај и др.
Равојот на сообраќајот на директен начин влијае врз секојдневниот живот
на луѓето. Без модерниот сообраќај не може да се замисли нормалното
функционирање на економијата. Динамичното време во кое живееме како и
глобализацијата не може да се замислат без модерниот развој на сообраќајот,
особено

на

транспортот,

кој

игра

клучна

улога

во

општествениот,

културолошкиот и економскиот развој на една земја.

2.2. Класификација на сообраќајната инфраструктура
Во литературата, сообраќајната инфраструктура ја сочинуваат сите
патишта, елементи и уреди кои се составен дел од патиштата и имаат заедничка
цел, а тоа е успешна реализација на сообраќајот, како и безбедноста на истиот. Со
динамичниот развој на сообраќајот почна и поделбата на истиот и тоа според
следниве класификации:
• копнена инфраструктура:
• патна и
• железничка инфраструктура.
• водена инфраструктура:
• речна и каналска,
• езерска,
• морска и
• океанска инфраструктура.
• воздушна инфраструктура и
• други инфраструктури:
• цевководи,
• жичарници,
• поштенска и
• телекомуникациска инфраструктура.
Поделбата на категории или поточно класификацијата на сообраќајната
инфраструктура се појавува како потреба на времето, односно со се поголемиот
развој на сообраќајната инфраструктура, динамичното време, глобализацијата,
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економскиот развој. Не секоја земја ги има сите категории на сообраќајна
инфраструктура, на пример Косово која нема пристап до поголема река, езеро,
море или океан, ја нема развиено водената инфраструктура, за разлика од
Алабнија која има пристап до море и има неколку пристаништа. Македонија од
водена инфраструктура ја има само она езерската, односно последните години
почна да се реализација преку езерската линија Охрид – Подградец , Албанија.

2.3. Копнена инфраструктура
Копнената инфраструктура е најразвиената категорија од сообраќајните
инфраструктури. Таа се дели на:
• патна и
• железничка.
Поголемиот дел од копното во светот е покриен со патна и железничка
мрежа. Речиси нема земја која што ги нема развиено овие две подкатегори на
копнена инфраструктура. Денес во светот имаме над 64 милион км6 патишата и
над 10 милиони км железничка мрежа. Патната мрежа во една земја ја сочинуваат
патишатата и многуте објекти во рамките на патната мрежа, се со цел
подобрување на транспортниот процес на патничкиот сообраќај.

2.3.1. Класификација на патна инфраструктура
Патишата можеме да ги класифицираме според повеќе критериуми, и тоа:
•

според техничките карактеристики,

•

според сообраќајно – економските карактеристики, и

•

класификација на патиштата за специјална намена.
Според техничките карактеристики, патиштата ги делиме на:

а) Поделба според бројот на сообраќајни ленти, и тоа:
• со една сообраќајна лента
• со една коловозна лента и две сообраќајни ленти, и
6

www.world.bzmap.org/Roadways
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• со две коловозни ленти, при што секоја коловозна лента има две или
повеќе сообраќајни ленти.
б) Поделби според видот на коловозната лента:
• природни земјени патишта,
• подобрени земјени патишта,
• патишта со чакал или коловозна постилка со дробен камен, и
• патишта со современа коловозна логистика.
в) Поделба според карактерот на теренот:
• патишта во рамничарски терени,
• патишта во ридести терени,
• крајбежни патишта, и
• патишта во планински терени.7
Според сообраќајно – економските карактеристики, патишата ги делиме и
на:
а) Според намената:
• патишта за меѓународен сообраќај,
• патишта за транзитен сообраќај
• туристички патишта,
• локални патишта и др.
б) Според видот на сообраќај:
• автопати,
• патишта за моторен сообраќај,
• патишта за мешовит сообраќај, и
• некласирани патишта.
в) Според тежината и густината на сообраќајот:
• патишта со лесен сообраќај – мала густина,
• патишта со среден сообраќај – средна густина,
• патишта со тежок сообраќај – голема густина, и
• патишта со многу тежок сообраќај – многу голема густина.8
Според класификацијата на патиштата за специјални намени:
Здравкоски Б. (2010) Сообраќајна инфраструктура: I година сообраќајна струка, Графички центар
дооел, стр. 26
8
Здравкоски Б. (2010) Сообраќајна инфраструктура: I година сообраќајна струка, Графички центар
дооел, стр. 27
7
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• патишта за административно – управни цели и
• патишта за воени цели.
Меѓународните патишта се јавни патишата кои со меѓународен договор
или спогодба се договорени помеѓу државите и ги поврзуваат државите
меѓусебно, додека магистралните патишта се јавни патишта кои што ги поврзуват
поважните стопански региони или градови на државата и истите се надоврзуваат
со магистрални патишта на соседната држава. Регионалните и локалните патишта
се јавни патишта кои ги поврзуваат стопаските региони и населените места внатре
во државата.
Во Косово имаме магистрални, регионални и локални патишта. Во
последните 10 години многу се вложува во патната инфраструктура, како
можност за економски равој на земјата. Освен изградбата на автопатот “Ибрахим
Ругова”, односно поврзувањето на Приштина со Драч - Албанија, во последните
години почна да се изгради и автопатот “Арбер Џафери”, односно поврзување на
Приштина со Скопје - Македонија. Со помош на средства од ЕУ се планира и
поврзување на Приштина со Ниш - Србија исто така со автопат, односно
поврзување на Приштина со Коридорот 10.

2.3.2. Класификација на железничка инфраструктура
Железничкиот сообраќај низ историјата одиграл многу важна улога во
развој на светот, било да е од економски аспект, или од социјален и гео-политички
аспект. Со појавувањето на моторните возила, железничкиот сообраќај
значително е намале и ја нема истата тежина што ја имаше во почетокот на
минатиот век. Денес големите компании кои вршат превоз на стока и патници со
помош на железницата вложуваат огромни средства во подобрувањето на
перформансите на железниците. Па така многу се вложува во подобрувањето и
намалувањето на времето на патување со воз од една до друга дестинација.
Јапонија, Кина, Франција и Германија веќе со години работат во таканаречени
брзи возови кои постигнуват брзина над 500 км на час. Намалувањето на времето
на патување ќе влијае позитивно врз зголемувањето на бројот на патници. Исто
така патувањето со воз е многу поефтин од патувањето со кола или авион.

33

Поврзувањето на значајните економски, политички и социјални центри
влијае врз зголемувањето на транспортот на стока и патници, но истовремено
овозможува економски, социјален и културолошки развој на земјата.
За остварување на железничкиот сообраќај потребни се и многу вложувања
во пруги и нивно одржување. Со оглед на улогата и значењето на железничкиот
сообраќај што го има денес, но и во иднина, железничката мрежа ја
класифицираме според техничка поделба на железничките пругии тоа:
а) карактерот на употребената влеча,
• атхезиони – движењето на возот се оставрува со помош на силата на
триење што се јавува помеѓу тркалата и шината,
• запчести – движењето на возот се остварува со помош на запчести тркала
кои се ставаат во погон при наидување на запчеста шина, што е поставена
во средината на колосекот, и
• мешовити – движењето на возот се оставрува со истовремено користење на
атхезија и на запчести тркала.
б) карактерот на погонската моќ на употребуваната влечка:
• парен погон,
• електричен погон,
• дизел погон,
• магнетен погон и
• мешовит погон.
в) карактеристиките на теронот низ кој минува пругата:
• пруги што поминуваат низ низини, полиња, без поголеми вештачки
објекти, со благи кривини и наклони,
• пруги кои се простираат на ниски и средни надморски височини, имаат
поголеми наклони и повеќе вештачки објекти, поретко тунели,
• пруги кои поминуват низ брда, по долините на реките, по мошне стрмни
падини и брегови, со голем број на кривини и
• планински кои се одликуваат со многу големи наклони и минуваат по
многу тешки терени.
г) ширина на колосекот:
• пруги со нормален колосек – 1435 мм,
• пруги со тесен колосек – 760 мм, 900 мм и во Шпанија 1676 мм,
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• пруги со широк колосек – во Русија 1524 мм, во Шпанија 1676 мм.
д) бројот на колосеци по кои се одвива сообраќајот.
• едноколосечни,
• двоколосечни,
• повеќе колосечни и
• паралелни.9
Во Косово, железничкиот сообраќај се соочува со многу потешкотии во
остварувањето на задачите. Во последните три децении, многу малку е вложено
во одржувањето на пругите, но и на целата железничка инфраструктура.
Железничкиот превоз се одвива со потешкотии и со стари возови и вагони, кои
што не нудат многу удобност при патувањето. Железничката инфраструктура во
Косово се состои од железнички пруги, железнички станици и други
дополнителни објекти, како на пример згради за администрација, депоа, објекти
за телекомуникациски и информациски системи и др.
Железничкиот превоз во Косово го врши единственото претпријатие “HK –
Trainkos SH.A.” , додека за одржување на железничката инфраструктура е должна
претпријатијето “HK – Infrakos SH.A.”. Железничката мрежа во Косово е 333,4 км
долга (овде не влегуваат и 103,4 км индустриска линија).

2.4. Патната инфраструктура
Уште од раните цивилизации патната инфраструктура била од огромно
значење, не само од економски и воен аспект, туку и од општествен и
културолошки аспект. Движењето на луѓето од едно место до друго место,
влијаело во размената и развојот на културата во сите аспекти на живеење. Со
движењето на стоката и луѓето почнале да се движат разни прогресивни мисли.
Почна полека да се шират разни вери, писменоста, разни обичаи, полека почна да
се разменат и разни идеи и мисли, производи, услуги и стока. Сето ова
благодарение на патната инфраструктура.
Со развојот на економијата, масовното движење на луѓето и стоката, но

Здравкоски Б. (2010) Сообраќајна инфраструктура: I година сообраќајна струка, Графички центар
дооел, стр. 29
9
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пред се со напредокот во автомобилската индустрија, почна динамичниот развој
на патната инфраструктура. Големиот напредок во автомобилската индустрија,
односно масовното производство на автомобили го променија текот и динамиката
на развој на патната инфраструктура. Тогашните патишта не беа во состојба да ги
задоволуваат потребите на ново настанатата ситуација, достапноста на
автомобилите за поголемата маса на луѓе кои беа заинтересирани за да поседуват
еден, ја наметна потребата за нов пристап кон развојот на патната
инфраструктура. Како што напредуваше автомобилската индустрија, толку повеќе
се наметуваше потреба за нова мрежа на патишта според потребите на времето.
Но, тоа не беше се, со динамичниот развој на автомбилската индустрија се
отворија и многу други предизвици кои требаше што побрзо да се решаваат.
Освен патиштата, полека се појави и потребата за регулирање на патниот
сообраќај, требаше да се донесуваат нови до тогаш непознати правила и закони за
сообраќај, патна сигнализација, лица кои ќе го регулират сообраќајот и итн.

2.4.1. Улога на патната инфраструктура
Во денешно време не може да се замисли животот без добро организиран
патен сообраќај. Патниот сообраќај, односно патиштата се дел од секојдневниот
живот. Тие ни го олеснуваат животот, односно секојдневното движење. Денеска
се вложуваат многу финансии во патната инфраструктура, особено во
модернизација и изградбата на голем број на модерни патни собраќајници,
упортебата на нови технологии во менаџирањето со патишата, особено со
безбедноста на патниот сообраќај.
Развојот на патиштата и на патната инфраструктура претставува основен
фактор за развој на патниот сообраќај, но и на едно општество. Уште од
римјанскоте време е познато изреката “Via Vita”, што во превод значи “патот е
животот”. Древните римјани уште во тоа време ја препознале важноста на
патиштата. За потребите на нивната империја тие изградиле над 30.000 км патна
мрежа. Од таму е и изреката “сите патишта водат кон Рим”. Денес поголемиот дел
на модерните патишата се изградени врз старите траси на познатите римски
патишата.
Патната инфраструктура се соостои од сите видови и категории на
36

патишта, од оние меѓународни до локални патишта, тука вклучувајќи ги и
многуте мостови, тунели, истота така дел од патната инфраструктура се и многуте
уреди што се поставени низ должината на патната инфраструктура, а со цел
производство на сообраќајни услуги. Тука пред се станува забор за целокупната
сигнализација и за уредите кои што служат за регулирање на патниот сообраќај,
но исто така за зачувување на безбедноста на учесниците во патниот сообраќај.
За

одржување

на

патната

инфраструктура

во

секое

место

има

дополнителни објекти кои што служат за одржување и сервисирање на
супраструктурата, но и група на луѓе вработени во одредни институции кои се
задолжени за безбедноста, но и за одржување на целокупната инфраструктура на
патната мрежа. Осветн тоа патната инфраструктура се состои и од голем број на
сигнализации, кои што помагат во непречено одвивање на сообраќајот.

2.4.2. Патната инфраструктура во Европа
Европа е една од седумте континети со површина од 10.180.000 км2 ,
односно површината на Европа изнесува само 7 % од светското копно и се наоѓа
во северниот дел на хемисферата. Таа се простира меѓу Средноземното Море на
југ и Северниот Леден Океан на север, на запад е Атланскиот Океан додека на
исток се е планината Урал, Азија. Територијата на Европа се одликува со
разновиден релјеф, во основа тоа е ниски и планински релјеф. Низините во
Европа зафаќаат околу 84 %, додека останатите 16 % се ридско – планински
релјеф. Мон Блан, на Алпите со своите 4810 м е највисокиот врв во Европа.
Во контекст на населението, Европа е континент со најголема густина на
населението и тоа 65 жители на км2. Вкупниот број на население во Европа
изнесува 731.000.000 жители. Населението влијае врз развојот на патната
инфраструктура и сообраќајот. Во земјите со голем број на население како на
пример Германија, Франција, Италија, нормално и потребата за патишта е
поголема, за разлика од земјите како Монако, Андора и Сан Марино. Исто така во
развојот на патната инфраструктура влијае и економскиот развој на земјата, па
така земјите со висок степен на економска развиеност имаат поголема потреба, но
и најмногу вложуваат во модернизацијата на патната инфраструктура. Високата
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развиеност на економијата ги зголемува и потребите за транспорт, било да е тоа
транспорт на суровини, превоз на луѓе и услуги.
Во 1891 година Арман Пежо (Armand Peugeot) го прави првото патување
на релација Париз - Брест, што е признат и како почеток на патниот сообраќај во
Европа. Од тогаш во Европа почна да се развива полека патниот сообраќај, а со
тоа и патната инфраструктура. По завршувањето на Втората светска војна почна
динамичниот развој на патната инфраструктура, а со формирањето на ЕУ почна и
динамичниот развој на патниот сообраќај.
Европа исто така има голема развиена патна инфраструктура. Од времето
на римјаните, па се до денес, патната инфраструктура во Европа постојано се
развива и се шири. Па така според должината на патишта Франција е прва со
1.071.823 км10, Шанија со 666.415 км и Германија со 644.480 км 11, додека од друга
страна Монако има само 77 км патишта. Вкупната должина на патната мрежа во
ЕУ 28 изнесува 4.852.242 км.12
ЕУ 28 (во км)
Автопати

74.340,8

Национални патишта

287.227,4

Регионални патишта

1.456.317

Други патишта

3.034.358

Вкупно

4.852.242

Табела II.1. – Вкупната должина на патиштата во ЕУ

10

Road Statistics, Year Book 2017, ERF (European Union Road Federation)
http://www.erf.be/images/2017/Statistics/Road_statistics_2017.pdf
11
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_road_network_size
12
Road Statistics, Year Book 2017, ERF (European Union Road Federation)
http://www.erf.be/images/2017/Statistics/Road_statistics_2017.pdf

38

Автопати Национални
1%
патишта
6%

Регионални
патишта
30%
Други
патишта
63%

Слика II.1. – Вкупната должина на патиштата во ЕУ 28 во проценти
Германија, Франција, Италија, Велика Британија имаат најсовремени
патишта, и најмногу вложуваат во патната инфраструктура. Така во 2015 година
Германија вложила 4,3 билиони евра, Италија е рекордер со 5,4 билиони евра,
Шпанија 1,7 билиони евра и итн.13 За разлика од земјите членки на ЕУ кои
вложуват билиони во патната инфраструктура, Косово, Македонија и Албанија,
последните неколку години почнуваат да вложуваат повеќе средства во
изградбата и модернизацијата на патната инфраструктура, но за жал далеку од
просекот на вложени пари од земјите на ЕУ.

13

Road Statistics, Year Book 2017, ERF (European Union Road Federation), pag.28
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Слика II.2. – Патната мрежа во Европа
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Глава III – Развој на сообраќајната инфраструктура во Косово
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3. Развој на сообраќајната инфраструктура во Косово
3.1. Патната мрежа во Косово
Во денешно време Балканските земји продолжуваат да немаат доволна
координација на барањата и конкретни проекти за поставување на долгорочни
национални стратегии и политики кон движење, комуникација и меѓусебна
поврзаност, за регионална интеграција. Во недостаток на соодветни мерки и
активности, земјите од регионот продолжуваат да примаат понуди од Европската
организацијата SEETO (South East Europe Transport Observatory14) разни понуди во
врска со развојот на патната и сообраќајната инфраструктура. Мирот и сигурноста
на Балканот се предуслов за мирен етнички и културен соживот, слободно
движење на стоки, услуги и идеи притоа значително скратувајќи го рокот на
размена помеѓу производителите и корисниците. Во актуелните околности во
Западен Балкан, едноставно кажано интеграцијата на Балканските земји во Европа
е единствената опција.
Инфраструктурата и патниот транспорт во Косово, поради недостаток на
инвестиции во подолго време, но и поради исходот за време на војната од 1999
година, претрпе големи промени. Географски, Косово е многу важна крстосница
на Блаканскиот полуостров, и нејзината позиција овозможува една тесна
национална врска, како и со соседните земји во регионот. Косово е како мост и
центар за Пан-Европските коридори VIII и X.
Транспортот на стоки, а исто така и на луѓето денес се соочува со многу
предизвици кои претставуваат закана за продуктивноста, ефикасноста и
квалитетот на услугите. Имајќи предвид дека транспортот е најважен од кого и
зависи економијата на земјите од регионот, се бара превземање на конкретни
мерки во транспортните политики со кои ќе се елиминираат или намалат нивните
ефекти.
Косово е поделена на седум региони кои се поделени во 38
административни единици наречени Општини15. Косово е земја со густо
население и со младо население, каде што 39 % од населението живее во
градовите во Косово, додека пак останатите живеат во помалите урбани средини и
села.
14
15

http://www.seetoint.org/
https://sq.wikipedia.org/wiki/Lista_e_vendbanimeve_n%C3%AB_Kosov%C3%AB
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Табелата ги покажува демографските карактеристики во Косово во
споредба со соседните земји, другата табела го покажува населението во
поголемите градови на Косово и во табела 3 се прикажани општините и нивната
територијална поделба. Косово зафаќа површина од речиси 11.000 км2 – која се
протега до 190 км од север кон југ и 150 км од исток кон запад.
Патната мрежа се состои од 630 км, главните патишта се изградени во
голема мера во текот на изминатите неколку години, додавајќи некои сосема нови
патишта. Со изградбата на автопатот кој ги поврзува Албанија и Србија директно
преку Косово, истиот станува важен дел од коридорот кој го поврзува Јадранското
море со Западна Европа.
Според податоците на Министерството за инфраструктура (МИ)16 како
орган надлежен за управување со патиштата, во Косово се опфатени 1.951 км
патишта, од кои 647 км автопати и 1.304 км регионални патишта. Сеопфатно во
општините се 6.571 км патишта од кои 571 км се урбани патишта и околу 6.000 км
се локални патишта.
Карактеристики

Косово

Албанија

Црна Гора

Македонија

Србија

Жители

1,733,872

3,200,000

630,000

2,050,000

7,320,000

Површина (км2)

10,908

28,750

13,812

25,700

83,360

Густина (жител/км2)

174

111

45

80

88

Жители под 15 год.

28 %

23 %

20 %

20 %

15 %

Назив на глевн град

Приштина

Тирана

Подгорица

Скопје

Белград

Жители на главен
град
Број на главни
градови
Просечна возраст на
жителите на
главните градови
% на жители по
главните градови

145,149

764,000

135,000

500,000

1,630,000

9

11

2

7

9

68,500

148,000

50,000

60,000

171,000

39 %

75 %

37 %

45 %

43 %

Табела III.1. – Споредба на демографските карактеристики на Косово
со соседните земји

16

http://mi-ks.net/sq/departamenti-i-menaxhimit-te-rrugeve
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Име
Приштина
Призрен
Пеќ
Урошевац
Ѓаковица
Митровица*
Гњилане

Регион
476,192
331,575
172,602
185,734
194,273
192,799
180,697

Општина
198,214
178,112
95,723
108,690
94,000
71,601
90,015

Град
145,149
85,119
48,962
42,628
40,827
33,904
54,239

Табела III.2. – Жителите во регионите, општините и градовите на Косово
(2011)17

3.2. Железничка мрежа во Косово
Железничката мрежа во Косово има комбинирана должина од 333,4 км и
103,4 км индустриска линија која е во лоша состојба. Таа ја опфаќа целата
територија која ги поврзува двата региони, на југо-север и на исток-запад. На
јужната страна и во северниот дел на железничката пруга се обезбедува пристап
до меѓународниот желенички сообраќај. Рехабилитацијата и модернизацијата во
континуитет на железничкиот систем во Косово, овозможува солидна основа за да
ги задоволи зголемените побарувања за логистички услуги. Изградбата на новата
линија која ќе го поврзува Приштина и пристаништето на Драч во Албанија е во
тек. Повеќето од патиштата во Косово се изградени или повторно изградени во
1960-тите.
Година

Број на

Маса на

Маса на транспортирани

патници

транспортирани стоки

стоки во милион тони – км

во илјада тони
2005

317,000

298

20

2006

401,000

357

24

2007

417,000

592

31

2008

339,000

823

49

Општините на Лепосавиќ, Звеќан, Зубин поток и дел од градот Митровица не учевствувале во
пописот на населението
17

44

2009

375,000

914

46

2010

377,000

1.129

67

Табела III.3. - Број на патници и транспортни стоки во железниците низ години18
Железничкиот превоз во Косово го врши единственото претпријатие “HK –
Trainkos SH.A.” , додека за одржување на железничката инфраструктура е должна
претпријатијето “HK – Infrakos SH.A.”.

Слика III.1. – Железничката мрежа во Косово

Qeveri e Republikës së Kosovës, Enti Statistikor i Kosovës, “Përmbledhje e të dhënave të transportit
dhe telekomit në Kosovës”, Prishtinë, 2012
18
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3.3. Тековна мрежа на патиштата во Косово (км)
Познато е дека условите на локалните патишта не може да се споредат со
условите на главните и регионалните патишта, кои генерално се со прифатливи
услови и покрај недостатокот на одржување. Регионалните патишта се
дизајнирани во согласност со стандардите на поранешна Југославија, со слој со
стандардна ширина од 6 м. Дизајнот на локалните патишта често пати го следи
стандардот на регионалните патишта, бидејќи не постои специфичен стандард, но
може да биде со понизок стандард со ширина на слојот од 3 м или помалку.
Железничката и патната мрежа се повеќе го зближува Косово со земјите од
регионот, зголемувајќи ја мобилноста на луѓето и трговските размени.
Според Нацрт Законот за патиштата19, изразите употребени кои се
поврзани со поимите на патиштата во Косово се како што следува:
„Јавен пат“ – пат категоризиран како јавен каде секој без пречка може да
го користи на начин или услови кои се предвидени со овој Закон и други прописи
кои произлегуваат од него;
„Автопат“ – јавен пат кој е посветен исклучиво на движењето на
моторните возила и е дефиниран со просторниот план. Автопатот се
идентификува со посебни знаци и се состои од најмалку две линии со спротивни
насоки за движење, физички поделени со делител (зелена зона или двојни
граничници) без крстосување со околни патишта и железничка пруга, на исто
ниво може да се уклучи и исклучи само на означени места кои се специјално
изградени за оваа намена;
„Национален пат“ – јавен пат кој ги поврзува градовите или важните
економски зони кои со нивните технички елементи и елементи во брзо движење,
се поврзани со патиштата со иста или повисока категорија во или вон Косово;
„Регионални патишта“ – јавни патишта кои поврзуваат градови и важни
економски и туристички центри во Република Косово;
„Кружен пат“ – е дел од јавен пат кој го заменува патот низ населеното
место;

19

http://mi-ks.net/sq/projektligje

46

„Локален пат“ – јавни патишта кои ги поврзуваат населените места во
општината со населените места во соседните општини и други јавни патишта за
поврзување со иста или повисока категорија;
„Пат за поврзување“ – јавен пат кој ги поврзува населбите со
железничките

станици, аеродроми,

лековити

бањи, рекреативни

центри,

национални паркови и слично. Мрежата опфаќа приближна должина со
патиштата во 2015 година (види табела 4)
Тип

Асфалтирани

Процент

Неасфалтирани

Процент

Вкупно во
км

МИ

1921

95,4 %

91

4,5 %

2012

Автопат

78

100 %

/

/

78

Национален

626

99,5 %

3

0,4 %

629

Регионален

1217

93,2 %

88

6,7 %

1305

Општински

/

/

/

/

4925

Локален

/

/

/

/

4355

Урбан

/

/

/

/

570

Вкупно

/

/

/

/

6937

Табела III.4. – Тековна мрежа на патиштата во Косово (км)
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Слика III.2. - Мрежа на националните и регионалните патишта во Косово
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3.4. Економијата на Косово
Според

мултимодал

транспортната

секторска

стратегија20,

бруто

домашниот производ (БДП) во Косово, споредбено со БДП на соседните земји е
зголемен. Во 2014 година, БДП во Косово беше категоризиран како втор во зоната
на Западен Балкан21.
Според проекциите наведени во табелата, БДП на земјите на Западен
Балкан од 2012 до 2019 година, се забележува дека има раст од 2,8 до 4 %.
Проекции
2012

2013

2014

2015

2019

Просечно

годишно

(2020-

2030)
Мининмален Максимален
Албанија

1.1

1.4

2.1

3

4.7

2.46%

3.23%

Босна и

-1.2

2.5

0.4

1.5

4

1.79%

2.46%

Хрватска

-2.2

-0.9

-0.8

0.5

2

0.93%

1.65%

Косово

2.8

3.4

2.5

3

4

2.70%

3.60%

Македонија

-0.4

2.7

3.5

3.5

4

2.89%

3.84%

Црна гора

-2.5

3.3

1.5

3.4

3

2.41%

3.18%

Србија

-1.5

2.6

-2

-0.5

3

1.11%

1.83%

Херцеговина

Табела III.5. – Споредба на БДП помеѓу Косово и соседните земји
Од анализата на проекциите на економските активности наведени во
табела се гледа дека БДП во период од 2012 до 2019 забележува пораст.
Надворешната трговија на Косово е нерамнотежна, вредноста на увозот (2,54
милијарди евра) за 2014 година е 7,7 пати поголема од вредноста на извозот (330
милиони евра во 2014 година).

20

http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Strategjia_Sektoriale_dhe_Transportit_Multimodal_20152025_dhe_Plan_i_veprimit_5_vjeqar.pdf
21
Actual figures for 2012-2013 and projections for 2014-15 and 2019 are based on: IMF. (2014) World
Economic Outlook: Legacies, Clouds, Uncertainties. Available from:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/
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3.5. Национална економска легислатура
Косово има обесправена економска средина поради нејзиниот политички
статус. Транспортните оператори имаат проблеми со превозот и работата во
земјите на ЕУ и имаат ограничувања кон земјите од регионот. Сеуште нема зелен
картон, возачката дозвола се прифаќа со ограничувања, нема дигитален код за
тахограф за Косово. Косово сеуште не е членка (нити наблудувач) на картата за
квалитет на ECMT22, а како резултат на таа состојба, со соочува со многу
потешкотии за спроведување на картата за квалитет на ECMT во регионот на
Југоисточна Европа (ЈИЕ).
Во однос на транспортерите на стоките во регионот веќе може да се смета
дека има напредок бидејќи Европската заедница и 9-те главни актери за
професионална обука на патниот транспорт на Југоисточна Европа преку SEED23
(The South East Europe harmonised qualification of professional Drivers) проектот,
финансиран од програмата „ Erasmus +“ од Европската комисија, успеале да го
поправат и зголемат стандардот за професионални квалификации за патниот
транспорт во регионот.
Безбедноста на патиштата и патниот сообраќај секако дека е поефикасна
преку едукација на возачите, која ја содржи суштината на овој национален проект
и го потврдува значението на професионалната обука (почетна и периодична) во
секторот

за

патен

транспорт.

Југоисточна

Европа

веќе

ги

усогласи

квалификациите на професионалните возачи (SEED), додека во Косово, Колеџот
за Применети Науки „Темпули“ е акредитиран од IRU ACADEMY24 за
периодичните обуки CPC за професионалните возачи во регионот на Југоисточна
Европа.
Законот бр.04/L-179 за патниот сообраќај претрпе измени во јуни 2013 и ги
отстрани критериумите за CPC (професионална компетентност) за транспортните
оператори во националниот сообраќај. Официјалните претставници од ЕУ ветија
дека Косово ќе има код и пристап во базата на податоците за тахографи, но

22

https://www.itf-oecd.org/quality-charter-international-road-haulage-operations-under-ecmtmultilateral-quota-system-0
23
http://www.seed-project.net/
24
https://www.iru.org/
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сеуште не е реализирано. Косово продолжува сеуште да не биде дел од European
Root Certification Authority (ERCA) 25.
Министерството за инфраструктура се обидува заедно со меѓународните
институции да изнајдат решение за употреба на тахографи, во согласност со
релевантните Директиви на ЕУ како и планот за нивна имплементација.

3.5.1.Национална правна инфраструктура поврзана со
патниот сообраќај
Законодавството генерално се смета дека е добро поставено, но има
простор за подобрување. Моментално во Косово во сила се овие Закони за
сообраќај.
•

Закон Бр. 04 / L-179 за патен сообраќај (последна измена, јуни, 2013 год);

•

Закон Бр. 04 / L-183 за транспорт на опасни материи во сообраќајот
(последна измена, април, 2013 год.);

•

Закон Бр. 02 / L-70 за безбеност во патниот сообраќај (последна измена
април, 2013 год.);

•

Закон Бр. 05 / L - 064 за возачка дозвола (усвоена во 2016 год.);

•

Закон Бр. 05 / L-088 за сообраќајни правила (усвоена во 2016 год.);

•

Проект-законот за автомобили (во јавна расправа).

3.5.2. Административни упатства во однос на патниот сообраќај
Административните упатства26 се општи правни акти, кои се издадени од
страна на административниот орган, се со цел за утврдување или спроведување на
Законот или Законските норми. Досега во Косово беа во сила овие
административни упатства:
•

Административно упатство 06/2013, за обука и проценка за управување и
менаџирање со опасни материи во патниот сообраќај;

25
26

https://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc_erca.php
https://sq.wikipedia.org/wiki/Udh%C3%ABzimi_administrativ
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•

Административно упатство 07/2013, за лиценцирање на операторите на
патниот сообраќај на стоки;

•

Административно упатство 12/2013, за критериумите и постапките за
издавање, поништување и одземање на дозвола за земјиниот транспорт на
опасните материи;

•

Административно упатство 09/2013, во патиштата и распоредот на
меѓуградскиот транспорт на патниците;

•

Административно упатство 10/2013, за обука и полагање испит за
менаџери и возачи за оператори на јавниот патен сообраќај на патници и
стока;

•

Административно упатство 08/2013, за лиценцирање на автобуските
станици;

•

Административно упатство 11/2013, за издавање дозволи за редовен
маѓународен патен сообраќај на патниците, пристап и транзит низ
територијата на Косово;

•

Административно упатство 04/2013, за условите за лиценцирање на
товарни терминали;

•

Кодекс на однесување 01/2013, за возачите на автобусите и друг персонал;

•

Административно упатство 07/2016, за издавање на дозволи за вршење на
меѓународен патен транспорт на стоки за локалните оператори;

•

Административно упатство 06/2016, измена и дополна на административно
упатство 09/2013 на мрежата во линиите и распоредот на меѓуградскиот
транспорт на патниците со автобус;

•

Административно упатство 01/2016, за постапките и таксите за инспекција
и сертификација на возилата за транспортот на опасните материи;

•

Административно упатство 07/2015, за лиценцирање на оператори за
патниот сообраќај на патниците со автобус;

•

Административно упатство 06/2015, за издавање на дозволи за транспорт
на меѓународни патници и редовен пристап на патниот транзит низ целата
територија на Косово;

•

Административно

упатство

05/2015,

за

измена

и

дополна

на

административно упатство бр.12/2013 за критериуми и постапки за
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издавање, суспендирање и одземање на лиценца за земјиниот транспорт на
опасни материи;
•

Административно упатство за измена и дополна на административно
упатство бр.10-2013, обука и полагање на испит за возач менаџер на
јавниот транспорт на патниците и стоки.

•

Административно упатство за лиценцирање на операторите за патниот
транспорт;

•

Административно упатство бр.01/2015 за програмата за едукација,
спроведување и начинот на обука и проценка на советникот за безбедност.

3.6. Политиките на транспортот
Развојот и модернизацијата на транспортната инфраструктура во Косово
беше и останува еден од главните приоритети на Владата која има за цел да:
а) се создадат предуслови за развој на економските и другите сектори,
б) се зголеми пристапот на стоки и патници во обезбедувањето на
трговија и услуги,
в) значително да придонесе за севкупниот раст и развој на економијата.
Стратешкиот приоритет е да се забрза процесот на интеграција на Косово
и регионот и да се создаде интегриран пазар составен од копнена
инфраструктура (патишта и железници). Главната цел на развојот на секторот во
период 2015 – 2020 година се предвидува да биде „Развој на еден ефикасен
систем за транспорт, интегриран во регионот и во мрежата на ЕУ, која
промовира економски развој и квалитет на животот на граѓаните“.
Независно од значајните инвестиции, особено во подобрување на патната
инфраструктура, транспортниот сектор сеуште има многу работа за да стане
важен промотор на економскиот развој во Косово. Навременото и адекватното
финансирање на годишните и среднорочните програми за инвестиции сеуште
останува проблематика. Покрај тоа, квалитетот на јавните работи кои се
поврзани со транспортот се уште не се во согласност со стандардите на ЕУ, но
сепак, продолжува да недостасува соодветен институционален надзор во текот
на изградбата.
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Според извештајот за напредок на Европската комисија27 за Косово, во
областа на транспортната политика, се проценува дека Косово се уште е во
почетната фаза во подготовките на политиките за транспорт. Постигнат е
напредок особено во областа на воздухопловството и железниците во
извештајниот период, но потребно е уште многу работа за да се зајакне
административниот капацитет во сите сектори. Со влегување во сила на новиот
Закон со одредбите на сообраќајот на патиштата, Косово делумно ја исполни
една од препораките од Извештајот за 2015 година за напредокот на Косово во
Европската комисија.
Во 2017 година, Косово треба да го има предвид следното:
• Спроведување и примена на легислатурата за безбедност на патиштата, со
цел да се намалат сообраќајните незгоди со фатални последици;
• Зајакнување на капацитетот на регулаторот на железниците и да обезбеди
нивна оперативна и финансиска независност;
• Да вложат дополнителни напори за меѓусебно признавање на возачки
дозволи на возачите кои управуваат со возот и да ги испитуваат
правилата на техниките и безбедноста на железничкиот сообраќај.
Што се однесува на „acquis“ за општ транспорт, се одобрени стратешки
клучни документи за секторот и подсекторите за транспорт, но Законската
регулатива не е во согласност со „acquis“ за аранжмани во текот на летото или за
обврските на јавните установи. Постои потреба да се зајакне административниот
капацитет во сите форми на транспортот. Легислатурата за испитување на
воздушните и железничките незгоди е одобрено, но се уште не се спроведува,
додека органот на испитување на незгодите се уште не е пополнет со потребниот
кадар.
Во патниот транспорт легислатурата за внатрешен транспорт (патен и
железнички) за опасни материи е делумно усогласен. Пристапот до пазарот за
транспорт на стоки и патници, како за националните оператори така и за
меѓународните има потреба за понатамошно усогласување, како што имаат
потреба и критериумите за пристап на професијата на операторот на патниот
сообраќај. За да се намалат фаталните незгоди со жртви, Косово мора да

27

https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf
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продолжи со усогласување во безбедносен и социјален „acquis“ во оваа област и
да го надгледува капацитетот на имплементација.
Одржувањето на патната инфраструктура е недоволна. Легислатурата за
возила за патен сообраќај кои се чисти и со енергетска ефикасност и дислокација
на алтернативните горива треба постепено да се усогласи со „acquis“. Во однос
на железничкиот сообраќај, Косово постигна напредок во спроведувањето на
„Реформските мерки на поврзување“. Поконкретно, регулаторното тело на
Косовските железници28 го лиценцирал првиот приватен оператор во месец
декември 2015 година, додека безбедносниот сертификат е во тек.
Легислатурата за безбедност во железничкиот сообраќај е одобрена, но
треба да се направат напори за да се имплементира. Потребни се дополнителни
напори за безбедност на железничкиот сообраќај и интероперабилноста.
Капацитеот на Косовските железници (INFRAKOS29) потребно е да се зајакне во
однос на идните многу значајни инвестиции во овој сектор.
Потребно е да се обезбеди регулаторна независност за спроведување на
регулаторната рамка и да се поддржи нејзината финансиска независност. Таа
мора да се осигура дека назначувањето на членовите на одборот за регулирање
на железниците се изврши врз основа на заслуги и во согласност со Законот. Се
со цел да се создадат услови за коректен и транспарентен пристап на објектите
во склоп на железницата, Косово мора да продолжи со транспонирање и
спроведување на Директивата 2012/34 30 за основање на Европска унитарна
железничка зона.
Подобрувањето на железничката инфраструктура е во почетна фаза на
имплементација. Во воздухопловството, Косово постигна значителен напредок
во однос на усогласување со Легислатурата на ЕУ и ги спроведе речиси сите
побарувања на првата преодна фаза на Спогодбата за Европско Цивилно
Воздухопловство (ECAA), со исклучок на одредени одредби од областа на
економското уредување. Во поглед на Легислатурата за „Единственото Европско
Небо“ (ЕЕН), Косово ја има завршено хармонизацијата и спроведувањето на
Легислатурата QVE I, и има постигнато напредок во QVE II.

28

http://www.arh-ks.org/
http://infrakos.com/
30
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0032:0077:en:PDF
29
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Работните довогори со Европската агенција за воздухопловна безбедност
се уште не се постигнати. Постигнат е напредок во спроведувањето на Законот
за агенцијата за услуги на воздухопловната навигација. Сепак, спроведувањето
на Законите се уште има потреба да се надополни вклучувајќи ги и
критериумите

за

менаџерски

позиции.

Давателот

на

услугите

на

воздухопловната навигација на Косово е сертифициран.

3.6.1. Важноста и развојот на соодветната транспортна политика
Главниот предуслов за економскиот развој, животниот стандард на
граѓаните или за севкупниот развој на општеството, земјите и пошироко во
регионот е развојот на транспортната инфраструктура. Соодветните економски
политики подразбираат создавање и развој на транспортната политика, особено
ова има врска со заокружените економски големини како што се Државната
економија, економијата во регионот итн. Во развојот на регионалните економии
и транспортот, развојот е условен со усогласување на индивидуалните и
заеднички интереси на земјите од регионот, затоа што овие проекти освен
економското значење, имаат политичка важност и значење за жителите.
Стратегијата за развој на транспортот и неговата инфраструктура е
поврзана со глобализацијата на економијата во регионот. Транспортот мора да
обезбеди брзо движење на луѓето и стоки, со што ќе придонесе зголемување на
регионалната соработка и користење на ресурсите, намалување на цените за
производство и сеопфатните трошоци. Предност на овој начин на развој имаат
сите во регионот, бидејќи се елементи кои директно влијаат на развојот на
транспортната

инфраструктура.

Нивото

на

развој

на

транспортната

инфраструктура се разликува кај секоја земја и регион, и потребата да се
инвестира е поинаква.
Споредбеноста на нивото на развојот на инфраструктурата во рамките на
еден економски систем или регион често пати има вознемирувачки резултати
поради директните влијанија, поточно меѓузависност на системот. Така на
пример, ако се споредат Балканската инфраструктура на железниците и
патиштата со системот на Европската Унија се забележува голема промена, која
ги условува економските промени и друго, како и го спречува поставувањето на
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подобри односи и развој на споредливите региони. Зависноста на економскиот и
социјалниот развој на транспортната инфртаструктура е очигледна, тоа најдобро
се гледа во статистичките податоци за нивото на развој и инвестиции во
транспортната инфрструктура кај економските развиени заедници.
Ако го погледнеме степенот на развој на транспортната инфраструктура
во економските силни заедници кои воедно се и главни водачи на светската
економска сила, јасно се забележува важноста на овој сегмент за вкупниот
економски развој на овие економски заедници. Особено важно е прашањето на
долгорочната политика на инвестиции во оваа област кај силните економски
заедници. Најразвиените економски заедници, кои претставуваат вистински
лидери во глобалните економски односи и меѓународните пазари се Јапонија,
САД и ЕУ, и имаат исклучително развиена транспортна инфраструктура.
Зголемувањето на инвестициите во оваа област кај овие заедници е разбирлив и
очигледен.
Целокупните планови за развој го поддржуваат развојот на транспортот,
затоа што директните и индиректни ефекти на овие инвестиции се јасни и
финансиски мерливи. Конкуренцијата на пазарот се повеќе бара намалување на
внатрешните трошоци, особено трошоците за транспорт, бидејќи на тој начин
обезбедуваат придобивки во конкуренцијата на пазарот и поголем профит.
Предностите постигнати со конкуренција и развој не промакнуваат, а со тоа
инвестициите и нивното зголемување во транспортната инфраструктура во
развиените земји е постојана.
Познато е дека патната инфраструктура во Јапонија и САД е
исклучително развиена, а тоа е резултат на долгорочната политика за
инвеситрање.

Изминатата

деценија

бележи

значителен

напредок

во

регионланите инфраструктурни проекти и во Азискиот континент, како што е
автопатната мрежа ASEAN, поврзаноста на моќта и гасот и коридорот на
широкиот појас ASEAN. Иницијативата на кинескиот пат и појас го подобрува
регионалното интегрирање преку подоброто поврзување на непосредните соседи
на Кина, покривајќи над 100 земји. Во Јапонија, инфраструктурните проекти
како што е новата железничка линија со супер брзина и истата ќе ги поврзува
Токио, Осака и Нагоја во еден единствен мега урбан регион 31.
31
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Европа има потреба од јаки транспортни врски се со цел развој на
трговијата, следствено економскиот раст и создавање работни места и
просперитет. Транспортните мрежи зависат од непрекидно и продуктивно
функционирање и ланецот на снабдување, кој е и основа на економијата на
секоја земја. Тие им овозможуваат да стоката се дистрибуира на ефикасен начин,
луѓето слободно да се движат и да придонесат висок квалитет на живеење.
Транспортот е камен темелник на Европската интеграција и процесот во целина
е силно поврзан со создавање на развој на внатрешната трговија, која промовира
работни места и економски раст.
Како една од првите заеднички политики во областа на транспортот на
Европската Унија е основањето на Трактатот од Рим во 1957 година 32,
исполнувајќи три од четирите слободи на еден заедничи пазар. Оваа
иницијатива официјално овозможи основање на Трактатот на Европскa
Економската Заедница (TEEC), како меѓународен договор што доведе до
формирање на Европската Економска Заедница (EEC).
Слободното

движење

на

луѓето,

услугите

и

стоки,

врските

и

транспортната мрежа првично не се зближуваа на потребното ниво наспроти
потребите на граѓаните од тоа време (раните години кон крајот на Втората
светска воја) и тоа беше причината што транспортната политика отсекогаш била
насочена кон надминување на бариерите помеѓу земјите членки и отсекогаш
постоела идејата за создавање на единствена Европска транспортна зона со
здрава конкуренција и поволни услови за искористување на транспортните
форми како земјен пат, железница, воздух и вода. Во текот на изминатите 60
години, транспортот на ЕУ постигнал значителен напредок и продолжува да
биде главен носител и дава најголем придонес кон просперитетот и
вработеноста во Европа.
Индустријата сега вработува околу 10 милиони луѓе, сметководството за
4,5 % од вкупната вработеност во ЕУ и создавање на ист процент на бруто
домашниот производ (БДП). Исто така достапни се врските на лесниот
транспорт кои се подеднакво важни за економијата на ЕУ во однос на нејзиниот
извоз-воден транспорт (бродови), транспортира 90 % од надворешната трговија

32
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на ЕУ. Многу Европски компании се светски лидери на инфраструктурата,
логистиката и во производството на опрема за транспорт.
Семејствата на ЕУ во денешно време трошат 13,5 % од нивните приходи
за купување на стока и услуги поврзани со транспортот (сезонски билети,
одмори, бизнис летови итн), редејќи ги трошоците за транспортот на второ
место, веднаш по трошоците околу семејството – куќата.
Во текот на изминатите децении, развојот на настаните во Европа и
транспортната политика, помогна за понатамошно зајакнување на внатрешниот
пазар на ЕУ, отварајќи национални пазари кои претходно беа доминантни од
страна на јавните монополи како што се воздухопловството и железниците.
Покрај тоа, бариерите за пристап, непотребните разлики на техничките и
административните стандарди и нарушувањето на конкуренцијата во земјите на
ЕУ, цените, даноците и останати давачки, постепено се елимирани и стануваат
дел од процесот на создавање на вистинска Европска транспортна зона во сите
форми на патување. Тоа е постигнато главно во областите како што е
воздухопловството, каде што почна една политика за либеризација на пазарот.
Во 1990-тите години имаше период на голем пораст, но либеризацијата на
трговијата не е доволна за постигнување на целите на Европската Унија кон
подобрување и зголемување на можностите за патување во цела Европа и
обезбедување на висок квалитет на транспортни услуги, како за граѓаните така и
за бизнисот.
Проширувањето, модернизацијата и реструктуирањето на ЕУ не може да
се замисли без инвестиции во континуитет и одржување на инфраструктурата
која што исто така е од суштинско значење за создавање на проток – флуидност
на сите форми на патување. Ова е причината зошто политиката на ТрансЕвропската мрежа беше вметната во Трактатот од Мастрихтит 33 на ЕУ во 1992
година. Покрај тоа Трактатот ја опфаќа животната средина и побарувањата за
заштита во транспортната политика како алатка за да помогне во комплетирање
на внатрешниот пазар. Политиката на ЕУ за транспортот исто така вклучува
помош и заштита на пуѓето кога патуваат. Тука, една од нејзините достигнувања
беше да се обезбедат и подржат правата на патниците.
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3.7. Политиките на ЕУ за финансирање на инфраструктурни
проекти во регионот
Европската Унија, финансирањето на инфраструктурните проекти го
смета како политичка област со широка распространетост која овозможува
ефикасна и стабилна соработка во регионот и пошироко во согласност со
Законските

прописи.

Финансирањето

и

техничката

постапка

на

инфраструктурните проекти за транспорт, укажуваат кон тоа како да се
пристапува во проектите, како да се финансираат и на кој начин да се
реализираат проектите. Транспортната политика на Европската Унија во
регионот има три главни цели34:
• Прва, е за подобрување и модернизација на транспортната мрежа во
Југоисточна Европа за социјален и економски развој,
• Втора, е да се подобри мрежниот сообраќај, спроведувајќи меки
хоризонтални мерки и
• Трета, е да се помогне во поставеноста на регионот во согласност со
транспортната легислатура.
За

развивање

на

овие

приоритети,

Европската

Унија

одржува

континуирани разговори со сите актери во регионот за развивање на
транспортот во Западен Балкан, а од тоа останува да се види. Централната
мрежа е дефинирана со Меморандум за Разбирање и Развој на централната
мрежа за регионален транспорт на Југоисточна Европа, како мултимодална
мрежа која опфаќа железници, аеродроми, внатрешни и пловни патишта во
седум земји учеснички од Западен Балкан како што се Албанија, Босна и
Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Србија и Косово, заедно со
одреден број на морски и речни пристаништа.
Централната патна и железничка мрежа се состојат од коридори и
патишта. Коридорите се дефинирани и се на ниво на Европа (VII, VIII, IX, X, XII
итн) и истите придонесуваат меѓународни врски со Европската Унија.
Патиштата од кои седум се на мрежните патишта и шест се железниците, ја
исполнуваат централната мрежа во насока на поврзување на главните градови
внатре во регионот и соседните земји.
34
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Патниот сектор е доминантен сектор, што значи дека му е доделен
најголемиот износ на средства. И покрај сите напори на соодветните земји во
донесување на нови Закони, построги казни, сепак безбедноста на патиштата
останува еден од најголемите проблеми. Според податоците на безбедноста на
патиштата, состојбата во регионот на Југоисточна Европа е загрижувачка и со
динамичен пораст на постојани сообраќајни незгоди кои резултираат и со смрт,
како резултат од непочитувањето на Законите, помали инвестиции во патиштата
и недостаток на одржување на патиштата.
Железниците во регионот продолжуваат да се соочат со поголеми
тешкотии кон обезбедување на услугите за транспортот на луѓе и стока.
Вкупната должина на регионалната железничка мрежа е 4615 км, вклучувајќи ги
3083 км коридори и 1532 км патишта. Само 15 % од централната железничка
мрежа е класифицирана во добра состојба, додека 19 % во лоша состојба. Со
оглед на тоа дека железницата е најслаба алка во транспортот, таа ја диктира
неопходната потребата за инвестирање во овој сектор со цел да се зголемат
техничко-економските показатели и нивната експлоатација во регионот.
Должината на реката Дунав која се совпаѓа со коридорот VII и поминува
низ Хрватска и Србија изнесува 588 км, додека пловната должина на реката Сава
е 593 км. Централната мрежа истотака опфаќа седум морски пристаништа и две
речни пристаништа. Со исклучок на 30 км, реката Дунав е главно во добра
состојба, додека реката Сава е во послаба состојба. Внатрешните патишта за
речниот транспорт се со поевтина цена, но нејзината неповолна положба
придонесува за побавен транспорт, што значи дека не обезбедува брз и
ефективен транспорт.
Интермодалниот транспорт е ограничен и во моментот повеќе го опфаќа
копнениот транспорт со контејнери од и до пристаниште. Меѓутоа постои
потенцијал од 10 % за интермодален транспорт со предвиден пораст од 15 % до
2020 година во централната мрежа. Постојат различни пристапи кон ова
прашање, кои зависат од општите политички и економски услови, правила на
општеството како и искуствата од експертското познатство по овие проекти.
Знаеме дека транспарентната инфраструктура традиционално е во надлежност
на Државните институции, така да поврзаноста со социо-економски и политички
фактори е исклучиво силна.
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Општите разлики во пристапот, доаѓаат од политичките и економските
услови, кои преовладуваат во системот каде што се реализира проектот.
Планираната економија (насочена) наспроти економијата (отворена) на
пазарот35, обезбедува значително различни карактеристики кон пристапот во
проектите од аспект на планирање, спроведување, контрола итн. Во суштина,
влијанието на Државната политика и економијата не е во темелите на
инструментите за вредноста на пазарот (пазарите се главно затворени и без
конкуренција), при што проектите не се ориентирани кон одржливите
придобивки и продуктивност, туку имаат контрола и политичка поддршка
насочени кон „главните цели“.
Еден од клучните елементи на транзицијата е транспортот, односно
транспортната инфраструктура која е насочена кон комерцијализација и
конкуренција како: услугите на транспортот, изградбата на инфраструктурата,
финансиите, оперативната работа, приватизацијата итн. Намалените фондови и
големите потреби за транспортната инфраструктура потребно е да се
пренасочуваат во реконструкција, изградба и модернизација, при што
комерцијализацијата и конкуренцијата сносат нови односи и начини на
финансирање, а особено е значајно приватното финансирање.
Новите односи придонесуваат ефективен пазар, поголеми инвестиции,
поголема продуктивност, ефикасност, зголемување на нивото на квалитет и
услуги, конкуренција и други. Конкуренцијата во транспортниот сектор се
јавува како:
• Конкуренција во склоп на пазарот (постоечките компании во еден
транспортен модел или компании со различни модели на транспорт)
• Конкуренција за пазарот (новите компании сакаат да градат и на
оперативен начин да работат во новите пазари на транспортната
инфраструктура според спогодбите за концесија итн).
Ова истражување укажува на нов пристап во проектите за транспорт и
транспортна инфраструктура, која е прифатена во Европската Унија (ЕУ) и
пошироко. Тука се даваат потребните технички процедури и познатствата околу
финансирањето, проектите, менаџирање на проектите, проектен циклус,
приватно финансирање и др, постапките за јавни набавки и склучување
35
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договори, како и голем број на други податоци и објаснувања за поправање,
усогласеност и одржливи придобивки од проектот.
Преку разгледување на различни форми и начини на инвестиции и преку
ова истражување ќе се обидам да го постигнам воведувањето на нови проекти,
создавајќи уникатна комуникациска платформа помеѓу експерти од различни и
исти професии, поставувањето на идентичните начела во проектите на
транспортната инфраструктура со принципите на ЕУ и промовирање на
приватниот капитал во проекти за јавни услуги (PPP) и заштитата на животната
средина. Од овој аспект, голем број на концепти и термини кои се користат во
книгата се употребуваат оригинални изрази на странски јазик, кои се присутни
во комуникација помеѓу експерти во оваа област.
Преведувањето на овие зборови ќе предизвика празнина во нивното
значење и за тоа на крајот на ова дисертација е претставен како „речник и
кратенки“ што е од содржајно суштинско значење.

3.8. Интергрирањето на регионалната мрежа, како услов за
понатамошната меѓународна итеграција
Развојот и интеграцијата на заеднички транспортен систем во регионот на
Западен Балкан, секако, го отвора патот за земјите од регионот за понатамошна
интеграција во ЕУ. Овој пат на интеграција во иднина треба да содржи:
•

економска и регулаторна рамка,

•

истражување и развој,

•

развој на инфраструктурната мрежа,

•

безбедност во превозот,

•

заштита на животната средина,

•

социјална заштита и

•

надворешни односи.
Сите проекти кои имаат висок степен на важност, со оглед на заедничките

интереси на земјите-членки треба да бидат поддржани и имплементирани. Добри
примери за овој начин на пристап се проектите: тунелот помеѓу Англија и
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Франција, мрежата на брзата железница во Белгија, Франција, Германија,
Холандија, нови автопати, итн.
Еден од елементите на развој на превозот во Европа е поврзаноста на
земјите од ЕУ со трети земји, особено со земјите од Централна и Источна Европа
(Полска, Словачка, Чешка, Унгарија, Бугарија, Романија, Латвија, Литванија,
Естонија и Словенија ). По политичките и економските промени во овие земји, ЕУ
има склучено договор за пристапување ("European Agreements")36 со другите земји
во регионот, при што посебно место опфаќа развојот на превозот.
Целта на прием на нови членки во ЕУ, е промена на пазарната и
транспортната инфраструктура, бидејќи барањата се големи и сложени. Поради
ова, главната цел е заедничката транспортна политика и проширувањето на
целокупната инфраструктура на транспорт на потенцијалните членки, во
согласност со стандардите и регулативите на ЕУ. Единствениот пазар бара
веднаш и автоматско зајакнување на сите видови на меѓународен превоз
(железнички, патен, воздушен, поморски и речен), за да се создаде потребната
целина без да се проблематизираат меѓусебните односи.
Во многу документи на ЕУ може да се најдат силни изјави за едно силно
ЕУ, ова е особено нагласено во документот Агенда 2000, која ги дефинира новите
земји-членки и потенцијални кандидати за ЕУ. Целите за проширувањето на ЕУ ,
подразбираат почитување и заштита на националниот и културниот идентитет,
слободно движење на луѓе и стоки, итн.
Досегашните искуства на проширување на ЕУ, зборуваат за позитивните
економски резултати, поради што се очекува дека идните планови за
проширување ќе го имаат истиот тренд. Особено како клучен фактор се истакнува
можноста за странски директни инвестиции во земјите кандидати и земјите кои
сакаат да станат земји кандидати, но еден од важните предуслови за ова е
транспортната инфраструктура. На пример, ако се обезбедат сите предуслови за
слободна зона или бизнис парк, но не е развиен меѓународниот транспорт,
работата нема да успее и нема да има странски инвестиции.
Во документите на ЕУ се потенцира важноста на транспортниот сектор за
идното проширување на ЕУ, која е основа на економскиот раст преку директни и
индиректни ефекти. Познато е дека освен економските предности и поврзувањето,

36

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/europe-agreement_en
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транспортната

инфраструктура

на

ЕУ

им

овозможува

подобрување

на

целокупната слика за земјата, како и можностите за развој на секоја земја посебно
во однос на животната средина.
Во исто време, регионалната економска глобализација на Европа игра
важна улога во создавањето на преговарачките вештини, како и подобрување на
деловната соработка со други економски пазари на меѓународната сцена, како
што се Азија, Латинска Америка, Северна Америка, итн. Овој придонес на
Европските земји е од голема важност во зголемената меѓународна конкуренција.
Уште една причина за развој на транспортната инфраструктура се и
сообраќајни незгоди низ цела Европа, предизвикувајќи голема материјална штета
и кои им одземаат живот на луѓето. Бројот на сообраќајни незгоди во целина е
пропорционален со степенот на развој на инфраструктурата. Сепак, најголем број
на незгоди се предизвикани во патниот сообраќај, а главните причини се:
високата стапка на моторизација, големата брзина, голем број на возачи без
соодветно искуство (главно млади), слаб технички стандард, лошата патна
инфраструктура, итн.
Според статистичките податоци и проценки на социо-економски трошоци,
просечните сообраќајни трошоци изнесуваат од 1,5% до 2% од БДП.
Во

Табела

8

се

прикажани

податоци

за

развојот

на

патната

инфраструктура, бројот на автомобили и бројот на жртви во Централна и Источна
Европа, ЕУ, САД и земјите од Југоисточна Европа:
Земји и заедници

Жртви во

Возила во 1.000 жители

10.000 возила

во 1996

27.8

31

/

24

Бугарија

5.0

234

Хрватска

8.1

196

Македонија

6.3

142

Румунија

7.9

124

CEE-5

Np

295

ЕУ (во просек)

3.8

447

САД

2.1

506

Албанија
Босна и Херцеговина
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Табела III.6. – Број на автомобили и жртви
нп – нема податоции
World Bank, "World Development Indicators" 1998
Во земјите од Источна Европа има истакнати недостатоци во политичкиот
и економскиот развој, како и во промените што се очекуваат со оглед на
демократските процеси и економските реформи. Тесно поврзани со тој процес се
и транспортните системите и транспортната инфраструктура во овие земји, кои се
различни и кои се во лоша состојба.
Незадоволителен

квалитет

на

транспортната

инфраструктура

и

транспортните услуги, со релативно висок интензитет на сообраќајот го
ограничува економскиот развој и меѓународната конкурентност на овие земји.
Недоволното градење во транспортната инфраструктура ја намалува можноста за
движење на луѓе и стоки, развојот на трговијата, искористување на природните
ресурси, поврзување на различните региони во овие земји, зајакнување на
мултикултурни и социјални содржини, толеранција и почитувањето на различни
национални структури, поврзување на различни култури и вредности.
Приоритетни проекти од транспортната инфраструктура се области на
Trans Eurpoean Network TEN37, што се сметаат како клучен фактор за идната
интеграција и развој на ЕУ. Овие проекти имаат огромни импликации во
политиката, економијата и населението, како кај земјите поединечно,така и во ЕУ
како целина.
Извори на финансирање на овие скапи проекти се фондовите на
европските банки и финансиски институции. Националните буџети на земјитечленки, како и на земјите кандидати се премногу мали за потребната динамика и
бараните стандарди на инвестицијата.
Дефинираните извори на финансирање вклучувајчи ги и поставените
политики на ЕУ, како и приоритетите се класифицираат во согласност со
барањата и проценките кои се спроведуваат од страна на разни институции, пред
се од TlNA (Transport lnfrastructure Needs Assessement)38.
ЕУ е подготвена за финансирање на приоритетните проекти на TEN, но
достапните средства не се доволни за изразените потреби и барања, како и
37
38

timeline of TEN-T priority axes and projects as of 2005
http://eurift.eu/index.php/page/TINA-Transport-Infrastructure-Needs-Assessment-2005-10-27

66

можната комбинацијата на кофинансирање со други извори на финансирање. Во
последно време е присутно и барано приватното финансирање на овие проекти
преку системот на јавно-приватно партнерство Public Private Partnership (PPP)39,
кој е поддржан од страна на ЕУ и меѓународните финансиски институции, а со
цел брзи и рационални инвестиции во транспортната инфраструктура.

3.9. Валоризација на инфраструктурните проекти во патната мрежа во
регионот на Западен Балкан
На земјите од Западен Балкан потребни им се најмалку 100 милијарди евра
инвестиции за да можат да станат конкурентни и одржливи економии. Само за
целосно спроведување на она што е познато како "Агенда на поврзување" 40 за
шесте земји од регионот, потребни се 30 милијарди евра.
Земјите од Западен Балкан ќе мора да работат напорно, со конкретни
проекти за да бидат интегрирани во европските пазари и да не останат
"оддалечени зони" на Европа. Барем тоа е главната цел на она што е познато како
"Берлински процес", создаден пред околу една година, по иницијатива на
германската канцеларка Ангела Меркел.
"Берлински процес"41 е почетна иницијатива на германската влада и на
канцеларката Меркел за да се забрза процесот на интеграција на шесте земји од
Западен Балкан во ЕУ (Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија,
Србија и Албанија). Оваа агенда на поврзување е создадена со намера за
подобрување на односите помеѓу земјите од Западен Балкан, но исто така и во
однос на ЕУ, а уште од почетокот поддржани од ЕУ. Во рамките на WB6 42 е
утврдена и индикативната распроставеност на трансевропската транспортна
мрежа (TEN-T), вклучувајќи ја и основната мрежа, основните коридони мрежи и
приоритетни

проекти

наменети

за

инвестиции

во

инфраструктурата.

Проширувањето на основните коридорни мрежи TEN-T во Западен Балкан
обезбедува полесна интеграција во ЕУ, како и една основа за користење на
инфраструктурни инвестиции, како на пример поддршка од ЕУ преку
39

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public-private-partnerships
https://ec.europa.eu/transport/themes/international/enlargement/westernbalkans_en
41
https://europeanwesternbalkans.com/tag/berlin-process/
42
Western Balkans 6 meeting in Brussels, 21 April 2015.
40
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инвестициската рамка за Западен Балкан (WBIF) и Facility Connecting Europe
(CEF).
Подобрувањето на поврзувањето во рамките на Западен Балкан, како и
помеѓу земјите од Западен Балкан и Европската Унија, е клучен фактор за раст и
создавање на работни места и ќе придонесе кон јасни придобивки за економијата
и граѓаните од регионот. Сепак, не е само инфраструктурата која ќе ја подобри
поврзаноста. Слично на тоа, важно е спроведување на техничките стандарди и
другите помеки мерки, како што се усогласување и поедноставување на
процедурите за преминување на границите, железнички реформи, системите на
информирање, безбедноста и системите за одржување на патиштата, поделба на
железниците и пристап на други странки. Ова е многу позитивна работа од
економски аспект, а основната причина зошто Балканските земји се економски
неразвиени е тоа што се далеку од пазарите и економските центри.
Подобрувањето на поврзувањето со најразвиените европски земји, како и
помеѓу самите Балкански земји (проширување на регионалниот пазар) е
најважниот чекор за да се зголеми нивниот економски потенцијал. "Агендата на
поврзување" обезбедува капитални инвестиции во поврзувањето на транспортната
инфраструктура (патен, железнички, речен, пристаниште и аеродром) и тие
енергетските.
Тие се комбинирани со техничка поддршка од СЕЕТО и Секретаријатот на
Енергетската заедница (www.energy-community.org)43.
Развој на транспорт во ЕУ ќе овозможи поврзување на девет трансевропските коридори, од кои три поминуваат низ Балканот (две од нив во
Албанија: коридорите “Med” и “Orient/East Med”). Овие коридори имаат два слоја:
“Core Network” (Главна мрежа), кој го пренесува најзначајниот проток на патници
и стоки и “Comprehensive Network” (сеопфатна мрежа/ мрежа за поддршка), која
обезбедува пристап до главната мрежа. Приоритетни проекти долж деловите на
овие коридори, како и најважните делови од “Core Network” се легитимираат за
можно финансирање од ЕУ. Направени се неколку состаноци за поддршка на
"Берлинскиот процес" на ниво на премиери, министри и експерти. Во овој правец
е одржан и четвртиот годишен самит на Берлинскиот процес (12 Јули 2017 во
Трст) и има големо значење за развојот и подобрување на политичката и

43

https://www.energycommunity.org/
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економската соработка на балканските земји, како и потикнување и подобрување
на стандардите и прилагодување кон оние на ЕУ, како неопходен услов за
интеграцијата во ЕУ. Исто така во Трст е организиран и одржан граѓански форум
во кој беа опфатени и невладини организации, здруженија и граѓански движења,
како и една компанија за собирање на бизнис форуми, стопанските комори и
финансиски оператори44.
Сега веќе ЕУ има листа на десет мини-проекти кои беа подготвени за
кофинансирање претходно, во рамките на "Претпристапна програма". Четири во
енергетиката и шест во транспортот, во вредност од 616 милиони евра, кои
придобија грант во износ од 205 милиони евра. Албанија има само еден
енергетски проект "Линијата за интерконекција со Македонија", и придобија
грант од 14 милион евра и ниту еден проект во транспортот.
Еве како конкретно беа поделени проектите:
Босна и Херцеговина, 5 проекти:
1 - Автопат граница Хрватска / Босна - Сараево - Плоче;
2 - Железничката пруга Босански Шамац / Шамац - Сараево;
3 - Сараевскиот аеродром;
4 - Автопат граница Хрватска / Босна - Градишка - Бања Лука -Тревник;
5 - Пристаништето во Брчко.
Косово 3 проекти:
1 - Автопатот Ниш - Приштина;
2 – Автопатот Приштина - граница Косово / Македонија;
3 – Железничката пруга Кралјево - Приштина - Ѓорче Петров;
Црна Гора, 3 проекти:
1 - Син автопат (Риека - Плоче - Бар - Тирана / Драч - Игуменица);
2 - Железничката пруга Белград - (Врбница) - Бар;
3 - Автопатот Белград - Бар;
Македонија, 4 проекти:
1 - Автопатот Кичево - Гостивар;

44

https://europeanwesternbalkans.com/2017/07/08/csf-trieste-hello-europe-anyone-home/
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2 - Заедничка железничка станица воТабановце помеѓу Србија и Македонија;
3 - Железница Бељаковце - граница Македонија / Бугарија;
4 - Автопатот Ранковце - Крива Паланка - граница Македонија / Бугарија;
Србија, 13 проекти:
1 - Железничка пруга Ниш - Димитровград - граница Србија / Бугарија;
2 - Железничка пруга Белград - Нови Сад - граница Србија / Унгарија;
3 - Железничката пруга Белград - Ниш;
4 - Автопатот / прстен Белград (Стразевица-Бубањ Поток);
5 - Автопатот Ниш - Приштина;
6 - Заедничка железничка станица воТабановце помеѓу Србија и Македонија;
7 - Железничката пруга Белград - (Врбница) - Бар;
8 - Автопатот Белград - Бар;
9/10 - два проекти за реката Сава;
11/12 - два проекта за реката Дунав;
13 - интермодален терминал Белград.
Албанија, 1 проектот:
1 - Син автопат (Риека-Бар-Драч-Игуменица), што во Албанија вклучува
физибилити студија, детален дизајн, и работи за делови Тумана (Thumanë) Kашар / Вора, бајпасот на Лежа, прстенот на Тирана и неопходни работи на бајпас
на Тепелена.

3.10. Пан европски транспортни коридори
Основната патна мрежа се состои од три коридори (или 8 насоки или
коридори) и седум патишта (или 9 насоки). Вкупната должина на мрежата е 5.975
км (30,19 км коридори и 2,956 км пат). Основната патна мрежа е прикажана на
Слика 9. Во Косово, ги нема главните коридори, сепак, се околу 250 км од патот 6
и 7 (види Слика 1 подолу). Овие патишта се важни, како на национално така и на
регионално ниво.
Пат 6 ги поврзува Рибаревиа (Црна Гора) и Скопје (Македонија), преку
Зубин Поток, Митровица, Приштина, Урошевац и Хани и Елезит (Косово). Во
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Рибаревиа, пат 6 се поврзува со патот 4, ги поврзува пристаништето во Бар (Црна
Гора) со Белград (Србија) и Вати (романската граница).
Пат 7 ги поврзува Лежа (Албанија) со Долцевац (Србија), преку Вермица,
Призрен, Приштина и Подујево (Косово), Долцевац е на Коридорот X.

3.10.1. Основната железничка мрежа на SЕЕТО
Централната железничка мрежа опфаќа 4.615 километри од железничките
линии. Се состои од 3 коридори (7 коридори или гранки) и 6 патот. Вкупната
должина на коридорот е 3.083 километри, а на патиштата 1.532 километри. Во
Косово има околу 150 км железничка мрежа на SЕЕТО (Патот 10). Основни
железничка мрежа SЕЕТО е прикажана подолу на слика. Патот 10 го поврзува
Кралево (Србија) со Скопје (Македонија) низ Косово.
SOUTH EAST EUROPE – Core network links of roads

Слика III.3. – Мапа на SЕЕТО 2009-2013
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3.10.2. Централните пристаништа на SЕЕТО
Централната мрежа на пристаништа SЕЕТО се состои од девет
пристаништа, од кои две се наоѓаат во соседните земји на Косово:
•

Бар (Црна Гора) пристаништето има површина од 2.000 ха и 20 места.
Вклучувајќи и една зона со терминал за контејнери. Максималната
длабочина на крстарење е 14 м.

•

Драч (Албанија) пристаништето е со површина од 138 хектари и 11 места.
Вклучувајќи и една зона со терминал за контејнери. Максималната
длабочина на крстарење е 11,5 метри.

3.10.3. Централните аеродроми на SЕЕТО
Централните аеродроми на SЕЕТО се состојат од 11 аеродроми,
вклучувајќи го и аеродром во Приштина. А десет други аеродроми се во: Бања Лука и Сараево (Босна и Херцеговина), Дубровник, Сплит и Загреб (Хрватска),
Подгорица (Црна Гора), Тирана (Албанија), Скопје (Македонија), Белград и Ниш
(Србија).

Слика III.4. – Мапа на SEETO 2009-2013
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3.11. Регионален контекст (SЕЕТО)
Со цел да се стимулира развојот на транспортната инфраструктура во
Источна Европа, е потпишан Меморандум за разбирање за развој на главната
регионална транспортна мрежа (МР), потпишан на 11 јуни 2004 година од страна
на албанската влада, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Србија, Црна
Гора и Мисијата на Обединетите Нации во Косово и на Европската комисија.
Целта на овој Меморандум за разбирање е соработка во областа на развој
на

главната

и

помошната

инфраструктура

на

централната

регионална

мултимодална транспортна мрежа на Југоисточна Европа и зајакнување на
политики во оваа област, што го олеснува таквиот развој. Развојот на мрежата
треба да опфати одржување (превентивни мерки и поправки), реконструкција,
рехабилитација, надградба и нови градби во клучната инфраструктура и
подружница, како и работењето и неговата употреба со цел создавање на
поефикасна средина на регионалниот превоз.
Во декември 2009 година, издаден е петгодишниот годишен план, 20102014 година. Ова е петти план за транспорт и втор затоа што SЕЕТО стана
институција за регионален транспорт во сопственост на учесниците и со значајна
поддршка од Европската комисија.
Основната мрежа е дефинирана во Меморандумот за разбирање, како
мултимодална мрежа која вклучува патен, железнички и морски внатрешни врски
во седум земји-учеснички на SЕЕТО, заедно со голем број на морски и речни
пристаништа, како и на аеродроми. Развојот на регионалната централна мрежа е
еден од клучните услови за економски и социјален развој на Југоисточна Европа.
Тоа ќе ги зајакне односите со соседните земји, го забрзува протокот на
меѓународната трговија и ќе создаде подобра врска со далечински регионални
области на Југоисточна Европа.
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Глава IV – Проценка и инвестициски трендови во
Балканскиот регион
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4. Проценка и инвестициски трендови во Балканскиот регион
4.1. Важноста на инвестициите и финасирањето на ЕУ во транспортот
и патнанта инфраструктура
Финансирањето на големите инфраструктурни проекти отсликана со
можните извори на финансирање е несомнено еден од главните приоритети на
Европската унија (ЕУ). Инфраструктурните проекти често имаат повисоко ниво
на потпора или поддршка отколку инвестициите во не-инфраструктурата, имајќи
ги во предвид помалкуте променливи монетарни приливи и подготвеноста на
спонзорите за прифатливост на повисоки нивоа на долг во инфраструктурните
проекти45. Должничките инструменти историски опфатиле 70 – 90 % од вкупниот
капитал на инфраструктурните проекти (Слика 1).

Слика IV.1. - Финансиски инструменти
Во денешно време низ светот познати се различни форми на финансирање
на инфраструктурни проекти, на пример преку донации, кредити, позајмици,
финансирање со употреба на ЈПП (јавно приватно партнерство) со посебен акцент
на предностите и недостатоците на финансискиот систем-ЈПП итн. Во Косово, во
рамките на владата на земјата, односно Министерството за финансии, делува
Комитетот за Јавно Приватно Партнерство кој има за цел да го промовира и
олесни спроведувањето на ова партнерство во многу економски сектори, се со цел
поефикасно да ги зближува или вмрежува инфраструктурата со јавните услуги со
најниска цена.
Косово, но и земјите во регионот се стремат да влезат во ЕУ и се залагаат
за изградба на сопствена национална патна мрежа спореднбено со одобрените

45

Dr Larry Beeferman and Dr Allan Wain, Infrastructure: Defining Matters, 2012
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планови од ЕУ, како што се развојните планови на транс-европската
транспортната мрежа (TEN-T) до 2020 година. Развојните планови за транспорт на
ЕУ повикуваат на развој и подобрување на мултимодалните коридори за да се
приспособат на очекуваниот раст во транспортот (како што е предвиденото
зголемување на товарниот транспорт за повеќе од 2/3 од 2020 година), и
намалување на густината на движењето во сообраќајот. Физибилити студијата за
олеснување на инфраструкурата за Западен Балкан46 е несомнено силен придонес
за понатамошниот развој на патната инфраструктура низ целиот регион. Во
рамките на овие големи инвестиции во регионот, иднината на Косово е сигурна
само доколку владата се залага за заштита на животната средина, како и
природните и културните вредности, следствено почитувајќи ги и придржувајќи
се кон меѓународните стандарди и препораки во насока на внимателно и
рационално искористување на потребните простори за изградба на патната мрежа.
Имајќи го во предвид горе наведеното аторите Дол и Есен (2008)47,
објавиле важна студија која ги анализира редоследно и детално трошоците за
изградба на автопат за осум Европски земји. Австрија како земја, имајќи ја
предвид нејзината географската положба, е земја со највисока цена за изградба на
патишта. Извештајот го потврдува тоа, дека за изградба на автопати во Австрија
за еден километар во просек трошоците се околу 13 милиони евра. Понатаму како
втора земја следува Унгарија со над 11 милиони евра за еден километар,
пропратена од Словачка со околу 10 милиони евра по километар, додека Чешка е
со 9 милиони евра за километар должен.
Од друга страна, во Данска просечните трошоци за изградба на автопат се
преполовени и изнесуваат околу 6 милиони евра по километар. Редоследно погоре
се рангирани и Хрватска и Словенија со цена од околу 7 милони евра по
километар, додека пак во Германија просечните трошоци за изградба на автопати
се околу 8 милиони евра по километар. Специфичниот терен кој е планински и
тешкопристаплив ги зголемува трошоците за изградба на автопати, и аналогно на
тоа цената за изградба на автопат може да достигне и до 26 милиони евра за
километар, како што е случајот во Германија, или пак 25 милиони евра во
случајот во Австрија.
46
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Финансирањето на овие патишта, поради многуте високи трошоци за оваа
инфраструктура, секогаш претставува голем предизвик за Република Косово која
ги има податоците јасно и сликовито за трошоците за изградба на автопат
споредбено со специфичноста или географската положба на земјата и за тоа по
која насока ќе се движи изградбата на автопат. Од тука следуваат следните
релации за автопат:
Автопат Р6: Релација Приштина-Блаце (граница со Република Македонија) со
должина од околу 75 км и со вкупни трошоци во износ од 630 милиони евра. Во
склоп на протегањето на Е65, тоа е втор автопат во Косово кој го поврзува
главниот град Приштина со границата на Република Македонија на месноста
„Hani i Elezit“, кој е оддалечен на 20 км од Скопје и патот Приштина – Аеродром
– Пеќ – границата со Црна Гора со должина од 120 км.
Автопат Р7: Патот Вермица (граница со Албанија) – Приштина – Мердаре
(административна граница со Србија) со должина од 120 км и со цена од 830
милиони евра. Откако ќе се реализира и финализира заостанатиот проект
Приштина – Мердаре, автопатот ќе се поврзува со Косово преку автопатот Е80 со
Пан – Европскиот коридор X близу до Ниш (Србија).
Автопатот Р7.1: е автопат кој е во план за изградба во територијата на Косово.
Овој автопат е со должина од 47,1 километри и се проценува дека трошоците за
изградба на истиот ќе достигнат до 260 милиони евра. Автопатот ќе ги поврзе
главниот град Приштина со српската границата на месноста „Dheu i Bardhë“. Исто
така автопатот е познат и како автопат кој се протега од Приштина до Кончул или
автопат од Приштина до Гњилане.
Секоја изградба и развој на инфраструктурниот транспорт се заснова на
посебна изготвена финансиска стратегија која ќе биде оправдана или елаборирана
преку реализација на финансиски планови. Всушност деталниот финансиски план
и стратегија за финансирање претставуваат основни или клучни елементи за
физибилити студија за секој проект. За секој предлог – проект се изготвуваат
посебни детални финансиски модели, кои го даваат „chashflow“48, а посебно „net
cashflow“, профит, пресметани трошоци, отсликувањето на другите финансиски
елементи, носители на проекти, фази на проектот, начинот за поврат на
средствата, ризици итн. Финансискиот модел, на посебен начин мора да го
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разработи детално „chashflow“ или паричниот тек за сервисирање на кредитот,
интересот, можностите за потенцијално финансирање на кредитодавачите и
финансиските односи.
Финансискиот план како и стратегијата за финансирање се несомнено
основните документи за одлуката за доделување на финансии за проектот, додека
како клучен фактор во донесувањето на одлуки е нивото на ризик кој е опфатен со
проектот. Колку е помал ризикот, проектите се поприфатливи и обратно. Целта е
заснована на тоа да целосно се елимираат ризице, по мозжност да се
минимализираат.
Од горенаведеното јасно ќе се претставуваат финансиските елементии тоа
економски или технички елементи. Сепак, потенцијалните кредитокорисници,
пред да донесат одлука покрај другото, сакаат да знаат и за структурата на
капиталот, поточно учеството на акционерите или компанијата, планираните
ресурси и начинот на финансирање, обезбедување на кредити, политичка и
законодавна регулатива, детален паричен тек итн.

4.2. Финансиски ресурси
Проектите за транспортната инфраструктура се различни во многу
погледи, и оваа промена која е од суштинско значење за ова прашање, се одразува
врз финансиските податоци кои се дефинирани со финансиски планови и со
стратегијата за финансирање. Во Косово постои Национален Совет за
Инвестиции49, кој е формиран со одлука на Владата на Република Косово на 8
јули 2015 година, и истиот служи како платформа преку која се согледуваат и
дискутираат финансиските планови за секој чекор поврзан со инфраструктурните
проекти. Целта на овој совет е да обезбеди синхронизација или хармонизација
помеѓу различните извори на финансирање како што се буџети, позајмици и
грантови. Според овој совет, патниот сектор во моментот претставува 90% од
буџетот на Министерството за инфраструктура, што претсавува важен индикатор
за развој и подобрување на патната мрежа, имајќи ги во предвид следните цели:
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•

Интеграција на Косово во рамките на регионалната патна мрежа (развој на
патиштата 6 и долж пан-европските коридори);

•

Намалување на трошоците за транспорт;

•

Одржување и подобрување на постоечките патишта, со што ќе се
гарантира повисоко ниво на услугите за јавниот и приватниот транспорт во
патната мрежа;

•

Зачувување на постојните средства и подобрување на нивото на безбедност
на патиштата преку подобрување на квалитетот на хоризонталната и
вертикалната сигнализација;

•

Намалување на црните дамки и развој на кампањи за безбедност на
патиштата итн.
Во случај да еден претприемач не може да обезбеди средства за

финансирање на бизнисот од сопствени ресурси, тогаш тој треба да побара
средства од други извори. Како главни финансиери на малите и средните
инвестиции во Косово се:
•

Комерцијалните кредити;

•

Семејни позајмици;

•

Грантовите и

•

Партнерството
Комерцијалните кредити се земаат од банките за можноста за развој на

бизнисот и во согласност со банката се утврдува износот на средствата, времето за
кое се планира да се вратат тие средства, интересот на банката итн. Често пати
можно е да се случи при аплицирање за кредит, од различни причини, банката да
не го одобрува побаруваниот кредит.
Семејната позајмица е прашање кое е решено помеѓу заемопримачот и
лицето кое го обезбедува заемот. Времето во кое ќе се врати заемот, начинот на
враќање на заемот итн. Се одредуваат однапред помеѓу двете страни.
Грантовите се суми кои во бизнисот се прелеваат од разни донатори. Во
повеќето случаи овој износ не се враќа на донираната страна, туку има случаи
кога донираната страна бара да донираните средства се повратат на различни
форми и начини.
Партнерството е форма на делумно обезбедување на финансирање на
развојот на бизнисот со помош на други лица или бизниси кои ги поседуваат со
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распределување на профитот на бизнисот со овие лица/бизниси. Партнерството
може да се воспостави помеѓу две или повеќе страни со времетраење на договорот
во период кои самите страни ќе го определуваат.
Во проекти за капитални инвестиции, секогаш финансиските ресурси го
одредуваат видот на проектот и финансиските услови во областа на
транспортната инфраструктура.
Во главните инвестициски проекти, најчесто се користат следниве главни
финансиски извори:
•

Меѓународни финансиски институции;

•

Владини извори за финансирање;

•

Програми од ЕУ;

•

Комерцијалните банки;

•

Пазарот на капиталот;

•

Инвеститорите од проектот и

•

Извозните агенции за кредитирање.
Евидентно е дека многу сектори како и нивниот развој зависат од

структурни прашања, кои главно ја попречуваат приватната активност и
благосостојба на населението. Многу е важен фактот дека Косово има огромни
можности за подобрување и усовршување на квалитетот и ефикасноста на јавните
инвестиции во инфраструктурата, продуктивноста и функционирањето како
независен извор за економскиот раст, што претставуваат главни придонесувачи на
капиталните инвестиции во приватниот сектор. Поради оваа причина, секој од
овие извори на финансирање внимателно и посебно треба да се третира.
Кога станува збор за финансиските опции (инструменти), кои се користат
за финансирање како цели за финансирање на проекти за транспортната
инфраструктура, исто така важно е да се нагласат варијабилноста и разновидноста
развиени во финансискиот пазар. Еден од важните фактори кој го условува брзиот
развој на многуте опции е традиционалната поврзаност на транспортната
инфраструктура со Државните институции.
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4.3. Меѓународни финансиски институции
Зачленувањето на Косово во Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) како
и Светската банка создаде економска сигурност преку зајакнување на имиџот на
Косово на финансиските пазари и се очекува голем раст на странски инвестиции
преку инвеститори кои ќе делуваат во Косовскиот пазар со многу поголема
сигурност. За регулирање на односите и финансиската сигурност со овие два
меѓународни механизми, Владата на Косово го донесе и посебниот Закон50 бр.03L-152 кој кореспондира за членството на овие важни меѓународни финансиски
механизми. Други финансиски институции во Косово се банките и другите
организации кои обезбедуваат финансиски услуги на клиенти или членови.
Примарните финансиски институции вклучуваат банки, пензиски фондови,
осигурителните

компании,

небанкарски

финансиски

институции

како

и

микрофинансиски институции.
Централната банка на Косово51 (ЦБК) е одговорна за лиценцирање и
регулирање

на

финансиските

институции.

Според

ЦБК,

средствата

од

финансискиот сектор во Косово на крајот од 2011 година изнесуваа околу 3,5
милијарди евра. Банките претставуваат клучна компонента во финансискиот
сектор, со средства во износ од 2,76 милијарди евра. Средствата на пензиските
фондови достигнале вредност во износ од 600 милиони евра, додека пак
средствата од осигурителните компании достигнале нешто повеќе од 100 милиони
евра. Кога станува збор за меѓународните финансиски институции, кои ја
финансираат транспортната инфраструктура во Европа, а особено во земјите од
Југоисточна Европа, тие се:

50
51

•

Светската банка;

•

Меѓународен монетарен фонд;

•

Европската банка за реконструкција и развој;

•

Меѓународна организација за развој;

•

Меѓународна финансиска корпорација;

•

Европска инвестициона банка итн.

http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=28
http://www.bqk-kos.org/
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4.4. Светска Банка
Светската банка52 (СБ) е основана во 1944 година и е најголем независен
кредитор за развојни кредити за неразвиени и умерено развиени земји, како и
главен катализатор за слично финансирање од други извори. Како основни
функции на банката се: одобрување на кредити, техничка помош и водење на
политиките во насока за да им се помогне на земјите. Според СБ, Косово е земја
со среден приход која во последната деценија доживеала постојан економски
раст. Косово е една од четирите Европски земји кои секоја година се соочуваат со
раст и тоа од почетокот на глобалната финансиска криза во 2008 година.
Извршниот одбор на Светската банка ја одобри рамката за партнерство
помеѓу република Косово и Светската банка со траење во период од 2017 до
202153 година. Се очекува во период од пет години, Светската банка да инвестира
преку 210 милиони долари во Косово. Подобрувањето на условите за забрзување
на растот на приватниот сектор и вработувањето, зајакнување на јавните услуги и
макрофискално управување и промовирање на одржлива енергија и заштитата на
животната средина, се главните постулати или цели на оваа рамка за партнерство
помеѓу Светската банка и Косово.
Предностите од финансирањето на Светската банка се:
•

Можностите за финансирање на проекти кои не се поддржани од
комерцијалните банки или други извори на финансирање;

•

Во принцип каматните стапки се пониски од другите извори на
финансирање;

•

Рокот за отплата на кредитот е долг (15 до 20 години) со грејс период, што
е многу важно кога станува збор за транспортни инфрастркутурни проекти;

•

Одредување на фиксна или варијабилна каматна стапка;

•

Доделување кредибилитет (сигурност) на проектите за продолжување на
проценката, како што се технички, финансиски, економски или еколошки
аспекти;

•

Банката делува како катализатор за финансиските учесници од други
извори на финансии, каде што кредитот се обезбедува преку гаранција.

Недостатоците во финансирањето на СБ се:
52
53

http://www.worldbank.org/en/country/kosovo/projects
http://projects.worldbank.org/P158710?lang=en
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•

Процесот на одобрување на проектот бара временски период;

•

Постои чувство на голема бирократија во СБ;

•

Строги финансиски услови како и други формални услови во договорот за
одобрување на кредитот;

•

Најдобри меѓународни стандарди за финансиска контрола.
Извештајот е задолжителен да се отсликуваат и образложат дали

постапките за јавните набавки (стоки и услуги) се спроведуваат во согласност со
постапката на Светската банка. Членови на Светската банка се:
•

Меѓународната банка за обнова и развој /IBRD/;

•

Меѓународна асоцијација за развој /IDA/;

•

Меѓународна финансиска корпорација /IFC/ и

•

Мултилатерална агенција за гаранција на инвестиции /MIGA/.
Сеопфатната стратегија на Светската банка во земјите од Централна и

Источна Европа е стабилизирање на економијата, како и внатрешната и
надворешната позиција на земјата.

4.5. Меѓународен монетарен фонд
Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) е меѓународна организација од
185 земји со седиште во Вашингтон. Оваа организација е единствена меѓународна
организација на која и е дозволено да го надгледува глобалниот финансиски
систем преку мониторинг на странските девизни курсеви и балансите на исплата,
како и преку нудење на техничка и финансиска поддршка согласно потребите.
Примарната цел за основањето на ММФ е создавање на монетарна стабилност и
редовни монетарни соработки за забрзување на економскиот раст, за зголемување
на стапките на вработеност, тоест намалување на нивото на невработеност и
создавање на привремена помош во сиромашно развиените земји, се со цел
балансирање на системот за плаќање.
Една од главните одговорности на ММФ е да им овозможи позајмица на
земјите кои се проблематични по однос на билансот на плаќања. Оваа финансиска
помош им овозможува на земјите да ги обноват своите девизни резерви, да ги
стабилизираат своите валути, да продолжат да плаќаат за нивниот увоз и да ги
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обноват условите во насока на добар економски раст. За разлика од банките,
ММФ не дава позајмици за специфични проекти. Една од критиките е дека
Меѓународниот монетарен фонд спрема макроекономската политика има пристап
„една големина им одговара на сите”, кој не е соодветен за многу земји54.

4.6. Европска банка за обнова и развој (EBRD)
Европската банка за обнова и развој55 (ЕБОР) е основана во Париз на 29
мај 1990 година, додека во Лондон на 15 јануари 1991 година почна да работи.
Таа одобрува долгорочни кредити за проекти и програми на владите во Европа на
земјите кои се во развој. Клучните цели на ЕБОР во Косово се поддршката на
регионалната врска и интеграција, развојот на инфраструктурата се со цел
подобрување на регионалната интеграција на Косово и привлекување на странски
директни инвестиции, како и усогласување на стандардите на ЕУ. За таа цел,
Косово со помош на разни меѓународни финансиски институции развива патни
врски со Пан-Европските коридори и модернизација на железничката мрежа.
ЕБОР исто така, има за цел да обезбеди долгорочно и советодавно
финансирање за испомош во изградбата и рехабилитацијата на клучните
транспортни врски, како и поддршката на Косово во оформување на нејзиниот
транспортен сектор во согласност со Европските стандарди. Предвидувањето на
ЕБОР е за 2017 година во Косово да има реален пораст на БДП од 3,5%. Во
стратегијата на ЕБОР за Косово, одобрена од Управниот одбор на состанокот
одржан на 4 октомври 201656 година, се определени конкретни проекти за
финансирање и тоа интеграција на Косово во регионалните пазари во кој се
соочува со закаснувања.
Големите инвестиции во инфраструктурата во регионот заедно со
релевантните реформи можат да помогнат во потикнувањето на интерконекции и
следствено на тоа, трговија и инвестиции со соседните земји. Во однос на
транспортот, потребно е да се интензивира зголемување на регионалната
соработка во агендата за интерконекција на транспортот, тоест проширувањето на
54

http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.ebrd.com/home
56
http://www.ebrd.com/where-we-are/kosovo/overview.html
55
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Транс-Европската мрежа во Западен Балкан, подобрувањето и хармонизацијата на
политиките за регионален транспорт и техничките стандарди, како и развој на
капацитети за спроведување на инвестициски програми.
Во секторот за железници потребна е длабока реконструкција за да се
обезбеди дека мрежата и активностите се одржливи и тоа долгорочно и
конкурентно со алтернативните методи за транспорт. Од регионалната
перспектива, главните предизвици се подобрување на врските во мрежата на
TEN-T и приоритетите за финансирање, како и вклучување на конкуренцијата во
областа на железничкиот транспорт на стоки. Поддршката за изградба на
мултимодални терминали ќе придонесе за исполнување на стандардите за
животна средина на ЕУ, бидејќи Владата сеуште доцни со имплементација на
мултимодалната транспортна стратегија (подготвена со поддршката од ЕУ во
2009 година) која го опфаќа поврзувањето на предложениот мултимодален
транспортен систем со релевантни мултимодални (железнички, патни и
воздушни)

транспортни

мрежи

на

ЕУ

преку

соработка

со

локални/регионални/меѓународни заедници и стратешките сојузи со соодветните
компании.
Потенцијалниот и модернизираниот развој на другите терминали, особено
во северниот дел на земјата, за скратување на врските со мрежите на ЕУ
(железничкиот коридор X) кој поминува низ Белград (Србија). Во патниот сектор,
како главни предизвици се финансирањето на патниот сектор, воспоставувањето
на Агенцијата за патишта со дефинирани надлежности, распределба на финансии
и појаснување на соработката меѓу Владата и Агенцијата за патишта, како и
зголемувањето на учеството на приватниот сектор во патниот сектор, вклучувајќи
го Јавното Приватно Партнерство (ЈПП) во вистинско време.
Предностите на финансирањето на ЕБОР се:
•

Водечки учесник во финансирањето на меѓународни проекти;

•

Доделување на заеми и директно учество во проекти;

•

Кредитирање на средствата без државна помош;

•

Долгорочни кредити со поволни каматни стапки;

•

Грејс периодот е поврзан со периодот за изградба на проектот;

•

Активно учество во проекти финансирани од други институции;
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•

Учество на ЕБОР му дава кредибилитет на проектот и на тој начин ги
охрабрува другите учесници за финансирање.

Недостатоците за финансирање на ЕБОР се:
•

Процесот на доделување на средства е бавен и со долго време на траење;

•

Постапката за набавка на стоки и услуги треба строго да се придржува кон
дефинираните правила на ЕБОР;

•

Проектите треба да имаат повеќе ефекти и повеќекратни придобивки за
економијата (локално, регионално и национално);

•

Каматните стапки се повисоки итн.

4.7. Европска банка за инвестиции (ЕIB)
Европската банка за инвестици во јуни 2013 година, „IDA“57 потпиша
Рамковна спогодба со Косово, овозможувајќи на истата да финансира
приоритетни проекти, особено во областа на животната средина, транспортната,
телекомуникациската и енергетската инфраструктура како и сите важни области
кои се директно поврзани со развојот на Косово. ЕИБ е основана во 1957 година,
како институција за долгорочно финансирање на инвестиции, се со цел за идна
Европска интеграција и унапредување на економијата во земјите на ЕУ. Овие
земји (сопственици на банката), во Рим потпишале Договор за основање на банка,
која во денешницава работи и за потребите на другите земји, а не само за
потребите на ЕУ.
Надвор од Унијата ЕИБ ги имплементира финансиските компоненти на
договорите склучени во Европските развојни политики и политиките за
соработка. Понатаму таа учествува во спроведувањето на развојната политика на
ЕУ и во соработката и поврзувањето на регионот со земјите на ЕУ. Вклучувањето
на ЕИБ во Косово ќе го олесни кофинансирањето на проектите со други донатори
и ќе допринесе поддршка за имплементација на Инвестиционата рамка за равој и
иновации на Западен Балкан.
ЕИБ обезбедува финансиска помош за најсиромашните земји во светот и
Европа. Оваа помош со начинот на кредитирање е долгорочен принос, без камата
57

http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/kosovo/index.htm?lang=en
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или со многу поволни цени. Карактеристично за ЕИБ е да се инвестира во големи
проекти и во континуитет да соработува со други финансиски институции во овие
проекти (кофинансирање). Основното начело на банката е да финансира најмногу
до 50% од вкупната вредност на проектот. Што се однесува до соработката со
другите институции, неопходно е да се спомене и соработката со програмата
„Phare“, донаторите за спроведување на програмата во областа на економските
реформи и имплементација на политиките на ЕУ во однос на усогласување и
прилагодување на пазарните услови, транспортот итн.
Сите проекти кои се финансирани од ЕИБ се прочешлани и анализирани со
голема посветеност и внимание пред да се превземе одлуката за финансирање, на
начин да се обезбеди економска оправданост и соодветност во однос на
животната средина, како и техничките финансиски можности. Со оглед на
важноста на процедурата на проектите, политичка и друга поддршка, како и
гаранциите кои ги содржуваат проектите финансирани од ЕИБ, овие проекти
имаат голем кредибилитет и како такви се многу атрактивни за другите
финансиери и други институции. Како кофинансиери во вакви проекти се
јавуваат: Европската банка за обнова и развој, Светската банка, финансиски
институции на земјите членки на ЕУ итн.
Предности за финансирање на ЕИБ се:
•

Долгите рокови на кредитот;

•

Разумните каматни стапки;

•

Грејс периодот58 за отплата на кредитот е минималното време за
градењето.

Недостатоци за финансирање на ЕИБ се:

58

•

Кредитите не се одобруваат без гаранција;

•

Времето за одобрување на кредитот е долго и бара многу време;

•

Не финансира повеќе од 50% од вкупната вредност на проектот;

•

Постапката треба да биде во согласност со регулативата на ЕИБ.

http://www.eib.org/projects/sectors/tens/index.htm
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4.8. Јавни (владини) финансии
Финансиите кои ги обезбедува Владата се многу важни извори на
финансирање во областа на транспортната инфраструктура, бидејќи овие средства
се надоврзани со општото стратешко планирање како и други (оперативни)
планирања на државно, меѓународно или регионално ниво. Со годишниот буџет
се

планирани

владините

финансии

за

потребите

на

транспортната

инфраструктура. Јавното финансирање е блиску поврзано со прашањата од
распределба на приходот и општествената праведност. Владите можат да го
пренасочат приходот преку преносни плаќања или преку конструирање системи
за оданочување кои различно се однесуваат кон високо приходните и ниско
приходните домаќинства. Владата на Косово усвоила секторска стратегија за
мултимодален транспорт 2015 – 202559 и ја анализирала состојбата на овие
ресурси кои се однесуваат на транспортниот сектор во период од 2015 до 2017
година и истите се предвидени со среднорочен план:
•

Повеќето

од

финансиските

средства

се

наменети

за

патната

инфраструктура.
•

Главните капитални расходи вклучуваат изградба на автопатот Р6, со цена
која изнесува 600 милиони евра, рехабилитација на патиштата (21,5% од
средствата во период од 2015 до 2017), пораст споредбено со претходниот
период.

•

Капиталниот буџет на Министерството за инфраструктура за годините од
2015 до 2017 изнесува 515 миоиони евра, показател кој укажува за
извршените и предвидените инвестиции за изградба на автопатот и
националните и регионалните патишта итн.

•

Редовното одржување на патиштата е опфатено со оперативниот буџет и ја
достигнува вредноста од 25,1 милиони евра годишно (2015 – 2017).

•

За одржување на железничката инфраструктура во 2014 година, се
обезбедени 2,97 милиони евра од страна на железничката компанија
ИНФРАКОС, како и другите финансиски институции. Додека пак, 1,07
милиони евра се обезбедени за капитални инвестиции60 и расходи.
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http://www.kryeministris.net/repository/docs/Strategjia_Sektoriale_dhe_Transportit_Multimodal_20152025_dhe_Plan_i_veprimit_5_vjeqar.pdf
60
ИНФРАКОС, Одделение за буџет и финансии при Министерството за финансии
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Од извршената анализа се забележува дека главниот проблем е
недостатокот на средства за периодичното одржување на патиштата и согласно
проценките потребни се околу 16 милиони евра годишно. Недостатокот на
средствата за инвестирање и одржување на железничката инфраструктура
претставува голем проблем во понатамошниот развој и следење на светските
трендови во железничката инфраструктура. Од тука, потребно е да се изготви
стратегија преку која ќе се обезбедат капитални инвестиции како од домашните
така и до странските инвеститори. Содржината на потенцијалната стратегија за
финансирање предвидува:
Владини ресурси
•

Капитални расходи: Откако ќе се заврши изградбата на автопатот,
приоритет треба да се посвети на рехабилитација на патиштата.

•

Обезбедување на повеќе средства за редовно и периодично одржување на
патишта, кои опфаќаат трошоци во износ од 23 милиони евра годишно. За
ова е потребна студија за можноста да се обезбедат фондови за патиштата.

Надворешните кредитирања (од финансиски институции)
•

Идентификација и презентирање на добро содржајни и образложени
проекти (особено проекти за железницата) кои се реално оправдани пред
финансиските институции и преговорите.

•

Анализа на состојбата на јавниот долг и моќноста на заемодавачите.

Грантови
•

Идентификација и презентирање на проекти кои се добро оправдани пред
релевантните институции, особено за проекти за железницата.

ЈПП (Јавно приватно партнерство)
•

Идентификување на прилагодливи проекти за различни видови на ЈПП.
Финансиската анализа на трошоците на овие проекти за поефикасно
дефинирање на нивниот бизнис и финансиските планови.
Без разлика на тоа за кој проект станува збор и кои се главните финансиски

извори, владините финансии и работата на државната администрација се клучни
фактори во реализација на секој проект. Тука треба да се нагласи дека има многу
проекти кои владата целосно ги реализира без притоа да користи други извори на
финансирање. Владините финансии главно се користат за овие активности:
•

Компилација на подготвената документација;
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•

Компилација на физибилити студијата;

•

Постапка за набавка на опрема и услуги;

•

Договори;

•

Финансирање;

•

Изградба;

•

Оперативни активности, одржување и друго.
Развојниот процес е поврзан со различни политики, вклучувајќи ги тука:

финансирање на развојот и јавната инфраструктура, регулаторната рамка,
владината интервенција и индустриската политика. Силните реформи, пазарно
ориентирани и економско политичката стабилност, покажаа дека се многу
значајни фактори, особено во транзиционите економии. Владините финансии се
предвидени не само во областа на потрошувачката, туку планирањето и
евидентирањето се спроведува и во уделот на приходи. Изворните приходи треба
да бидат јасни и прецизни, бидејќи често се наидува на потешкотии при собирање
на планираите приходи.
Важно е да се анализира значењето на јавните финансии, како да се
дефинираат главните елементи и прашања, работа со која науката се занимава со
јавните финансии, вклучувајќи го системот на приходи или влезот, трошоците
или расходите, како и за државниот буџет во кој овие финансиски категории се
третираат како финансиски инструменти и владини програми.
Предностите на финансирањето од владините финансии се:
•

Најниска каматна стапка;

•

Државата може да финансира од главните државни приходи (буџетот),

•

Може да ги зголеми или наметне новите даноци, тарифи, такси за пат и
слично;

•

Може да се изврши приватизација дури и во финансирањето на проекти од
транспортната инфраструктура;

•

Многу проекти не можат да се реализираат без владина поддршка и
владини финансии.

Недостатоците на владиното финансирање се:
•

„Обврска“ на владата да обезбеди државни финансии или да добијат
државни кредити;
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•

Со владината политика се потврдува влезот на приватниот сектор кон
јавните услуги;

•

Стратешко утврдување на државните средства и нивните придобивки;

•

Отпорноста на корисникот за плаќање на дополнителни трошоци (на пр.
Патарини61) за услуги кои обично не се плаќаат (користење на обични
патишта).

4.9. Програми на Европската Унија (ЕУ)
Проширувањето на Европската унија отсекогаш бил двонасочен процес.
Новите земји членки имаат придобивки од тоа што припаѓаат на оваа единствена
организација, најголем светски комерцијален блок и најсофистицирана вежба во
заедничкото управување или вадеење. ЕУ исто така придобива со проширувањето
на поголеми територии, очекувајќи нови култури и нови пазари со припојување на
останатите земји од Европа кои не се дел од Европската унија. Во текот на
последните неколку години, овој процес доби дополнителна димензија, бидејќи
ЕУ започна со интеграција на земјите во нејзината источна граница. Многу земји
кандидатки беа подложени за превземање на радикални, економски, политички и
социјални реформи согласно Европската регулатива, се со цел да пристапат кон
зачленување во ЕУ.
Програмите на ЕУ се многу важни и претставуваат значаен извор за
финансирање на проекти на транспортната инфраструктура. Овие програми се
создадени со цел за побрз развој и усогласување со стандардите на ЕУ на земјите
кандидати за пристап во ЕУ, од аспект на трансформација на економијата,
демократските процеси и другите потреби што ги поседуваат овие земји.
Реформите придонесуваат придобивки за земјата, но често пати бараат скапи
инвестиции и претставуваат краткорочни предизвици за земјите во нивниот пат
кон членство. Како одговор на тоа, ЕУ нуди многу различни форми на парична и
експертска помош за земјите кои ги добиваат обврските за членство. Од 2007
година, целата помош на ЕУ за земјите со перспектива кон ЕУ (особено Турција и
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Западен Балкан) е преиначена како еден наслов и тоа Инструмент за
претпристапна помош (IPA62).
Индикативна финансиска рамка за инструментот за претпристапна помош
до 2012 година63 (милиони евра, актуелни цени)
2007

2008

2009

2010

Турција

497,2

538,7

566,4

653,7

Хрватска

138,5

146,0

151,2

154,2

Македонија

58,5

70,2

81,8

92,3

Србија

186,7

190,9

194,8

198,7

Црна Гора

31,4

32,6

33,3

34,0

Косово

68,3

64,7

66,1

67,3

БиХ

62,1

74,8

89,1

106,0

Албанија

61,0

70,7

81,2

93,2

Вкупно

1260,2

1383,3

1480,4

1621,7

Табела IV.1. - Индикативна финансиска рамка за инструментот за претпристапна
помош до 2012 година (милиони евра, актуелни цени)
Од приложената табела се забележува дека има постојан раст на
финансиската помош од ЕУ преку Инструмент за претпристапна помош (IPA).
Што се однесува до инвестициите во Косово се забележува стагнација на
инвестициите без пораст, што е показател за вклучување на сите инструменти за
придобивање и зголемување на овие фондови, се со цел за значаен придонес и
развој на земјата во сите области.
Во Косово, помошта од ЕУ е фокусирана кон развивање на стабилно,
модерно, демократско и мултиетничко општество засновано на почитување на
човековите права, владеењето на правото и интересите на сите заедници.
Зајакнувањето на владеењето на правото е еден од приоритетите на „IPA“
програмата за Косово, следствено со подршката за враќање, реинтеграција и
одржување на културното наследство. Други приоритети се изградбата на едно
економско општество за сите заедници во Косово, патна инфраструктура,
62
63

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
http://euicc-ks.com/wp-content/uploads/2016/03/20140117_understanding_enlargment_sq.pdf
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поддршка на локалната власт, енергетика, безбедност на храната и ветеринарните
услуги и јавните набавки.
Кога станува збор за програмите на ЕУ, потребно е да се направи разлика
помеѓу претпристапните и финансиските инструменти. Со претпристапните
инструменти се дефинираат целите и методите на ЕУ за одредени области, додека
пак финансиските инструменти ја обезбедуваат неопходната финансиска
поддршка за реализација. Поради оваа причина и двата инструменти се
претставени во неколку форми, зависно од целите кои треба да се постигнат. Како
главен стратешки инструмент за претпристапување е „Accession Partnership“ 64,
преку кој се мобилизира сеопфатната помош за земјите кандидати во специфични
рамки за спроведување на својата Програма за подготовка за пристап. Тоа
особено се однесува на краткорочните и среднорочните приоритети за секоја
земја посебно во областа на демократијата, макроекономијата, стабилноста,
нуклеарната безбедност, одобрување на „acquis“ и тн.
Европските договори65 како претпристапен инструмент се главните
правни критериуми кои се поврзани помеѓу ЕУ и земјите членки. Овие
критериуми ја регулираат областа на трговијата, политичкиот дијалог како и
другите области на соработка. Друг важен критериум за претпристапување кон
ЕУ е Програмата на заедницата66, чија цел е постигнување на зближување на
граѓаните на земјите кандидати со граѓаните на ЕУ, односно со политиката и
работните методи на ЕУ како неопходен услов за членство во ЕУ.
Хармонизација на законодавството67 е важен предпристапен инструмент
кој вклучува усогласување на законодавството во различни области. Ова е
приоритетна област која има за цел да го забрзува создавањето и интеграцијата на
уникатен пазар, консолидација и континуитет обезбедени од „TAILEX“ 68 (Служба
за информации и техничка помош). TAILEX е инструмент за техничка
асистенција и размена на информации на Европската Комисија, кој ја поддржува
јавната администрација на патот кон приближувањето, имплементацијата и
спроведувањето на законодавството на ЕУ, како и олеснувањето на размената на
64

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-partnership_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/europe-agreement_en
66
Community-based program design is a social method for designing programs that enables social service
providers, organizers, designers and evaluators to serve specificcommunities in their own environment
67
harmonisation of law (or simply "harmonisation") is the process of creating common standards across
the internal market. Though each EU member State has the primary responsibility for the regulation of
most matters within their jurisdiction and consequently each has its own laws
68
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en
65
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најдобрите практики на ЕУ. TAILEX во голема мера е управуван од потребите и
обезбедува вистинска експертиза за согледување и решавање на проблемите во
краток рок и тоа на три начини:
Работилница: Експертите од земјите членки на ЕУ презентираат
специфични области на законодавството на ЕУ во работилници за голем број на
службеници кои придобиваат од тоа.
Експертски мисии: Експертите од земјите членки на ЕУ се испраќаат во
придобивната администрација за да обезбедат детални совети по однос на
спроведување на посебен дел од законодавството на ЕУ.
Студиска

посета:

Група

од

тројца

практичари

од

придобивната

администрација учествуваат во една студиска посета на администрацијата на
земја членка на ЕУ. Трите најважни инструменти кои се користат за помош на
земјите кандидати за пристапување, меѓу другото и за транспортната
инфраструктура се програмите:
•

PHARE,

•

SAPARD и

•

lSPA

4.10. Инвестициски проекти
Со цел да се охрабрат странските инвеститори, Владата на Косово воведе
посебен Закон за стратешки инвестиции во Република Косово69. Овој Закон има за
цел поттикнување, привлекување и создавање на услови за реализација на
стратешките инвестиции во Република Косово, како и да ги
административните

процедури

и

критериуми

за

евалуација,

утврди

селекција,

спроведување и надзор на стратешки проекти, како и утврдување на постапките за
користење на имотот на Република Косово, со цел спроведување на стратешки
инвестициски проекти.
Институциите и властите на Република Косово, за спроведување на овој
Закон ги почитуваат принципите на слободно движење на стоки, услуги и
капитал, принципи на слободна конкуренција и подеднаков третман, принципот

69

https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/05-L-079%20sh.pdf
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на

недискриминација,

транспарентност,

пропорционалност

и

обострано

почитување. Овој Закон ги поддржува принципите и условите утврдени во
спроведувачкото законодавство за државна помош и оние принципи и услови кои
произлегуваат од Спогодбата за Стабилизација и Асоцијација.
Статусот на стратешкото инвестирање или стратешки инвестициски проект
може да се добие согласно критериумите и процедурите утврдени со Закон за
проекти од приоритетните сектори на економски и социјален развој, кои
придонесуваат за економски раст, вработувања и имплементација на нови
технологии, зголемување на конкурентноста на Косовската економија, порастот
на извозот и намалување на трговскиот дефицит кои целосно влијаат врз растот на
благосостојбата и условите за живот на граѓаните на Република Косово. Овој
начин на финансирање во голема мера се разликува од други извори на
финансирање на проекти, бидејќи финансиерите се исто така сопственици,
односно акционери.
Нивото и природата на финансирање на овие проекти е различно и варира
од проект до проект. За разлика од проектите каде на пример јавниот сектор е
целосно вклучен, односно каде што Министерството го финансира целиот проект,
учесниците во проектот имаат посебни права и обврски во врска со учеството во
овие проекти. Посебен интерес за заедничкото учество е поделбата на ризикот,
сопственоста, дивидендата итн. Учесниците може да бидат главно во форма на
капитал или долг. Овие форми на учество се разликуваат од проект до проект, на
пример: капиталот најчесто е во готово, но исто така може да биде и во
материјални работи, како што се земјиштето за патишта, опремата итн. За секое
учество и форма на учество, учесниците потребно е да се договорат на детален
начин.
Проектите може да се финансираат во форма на капитал, долг или
комбинација од двете форми, што е најчест случај за проекти на транспортната
инфраструктура. Оваа комбинација на формите за финансирање во пракса е
позната како „структура на капитал“ и не е претходно определена со одредено
правило од извештајот, бидејќи главно зависи од економските карактеристики на
проектот. Оваа промена во економските карактеристики се должи на
интензивните преговори и договорот помеѓу учесниците во проектот за
структурата на капиталот и другите односи во заедничкото учество во проектот.
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4.11. Агенција за кредитирање на извозот
Со цел да се промовира извозот, постојат различни договори кои мора да
бидат целосно во согласност со политиките, меѓународните принципи и практики
на оваа област. Тие опфаќаат реставрација, процедури за внатрешна и надворешна
обработка. Постапката за враќање на царинското плаќање подразбира царинска
постакпа која, кога стоката се извезува од Косово, предвидува надомест на
царинските давачки и даноци кои претходно биле неподмирени за извозната
стока. (или материјали во нивната содржина). Постапката за внатрешната
разработка подразбира царинска постапка, според која одредени стоки можат
бесплатно да се увезуваат во Косово, ослободени под услов од давачки и даноци,
ослонувајќи се на тоа дека стоките се наменети за производство, преработка или
поправка и истите се за извоз.
Постапката за екстерна обработка значи царинска постапка според која
одредени стоки кои се наоѓаат во слободен промет во Косово можат привремено
да се извезат за производство, преработка и поправка во странство, а потоа
повторно да се увезат со делумно или целосно ослободување од давачки и даноци.
Деталните упатства за овие царински постапки (наведени во Законот за царина
како Царински постапки со економско влијание70) се наведени во членовите од
281 до 328 во Административното упатство бр.11/200971 „Утврдување на
одредбите за спроведување на Законот за царина“.
Овие постапки се дизајнирани да обезбедат придобивка Косовските
бизниси преку изземање на увозни давачки во специфични случаи (особено за
производството на стоки во Косово, кои понатаму се извезуваат). Сепак,
употребата на овие царински постапки со економски ефект е условена со
добивање на дозвола од Косовската царина. Барањето за овластување може да се
изврши во главните царински седишта или во во царинските седишта каде што
може да се поднесe изјава за одредени царински постапки. Барањето исто така
потребно е да содржи економска потреба и образложение за посебната постапка.
Во светот, многу агенции се основани со цел за поддршка на извозот со
одобрување на финансирање и осигурување од политички ризици како и други
70
71

https://dogana.rks-gov.net/si-importohen-mallrat/
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7746
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ризици кои можат значително да влијаат во извозните активности. Овие
финансиски средства, односно услуги, традиционално се однесуваат на
долгорочното кредитирање на извозот под услови прилагодливи за владите или
другите субјекти во јавниот сектор.
Во транспортните проекти често се финансираат опремата (компјутери) за
новиот систем за управување со сообраќајот, трамваите за урбан транспорт,
челикот за изградба на мостови и друго. Овие агенции им обезбедуваат гаранции
на банките и земјите-извознички кои им даваат приоритет на оваа дејност.
Поддршката на проектите за транспортната инфраструктура од страна на
Кредитната агенција за извоз (ECA)72, може да биде во форма како:
•

Гарантира плаќања за увоз на проектната опрема;

•

Директно кредитно финансирање на проектната компанија за увоз;

•

Директен извозен кредит за компаниите-снабдувачи со производите на
проектната компанија.

Предности за финансирање преку агенции за извозно кредитирање се:
•

Многу важен извор на финансирање во земји каде што финансиските
ресурси се ограничени;

•

Генерално каматните стапки се пониски од комеријалните банки;

•

Можни се долгорочни заеми со фиксна или променлива каматна стапка;

•

Можноста за избор на валута;

•

Грејс периодот е возможен за време на периодот на изградба (фаза на
проектот);

•

Политичките ризици се генерално одделни од добавувачот;

•

Агенцијата ја разбира природата на извозните активности.

Недостатоците на финансирање преку агенциите за извозно кредитирање се:
•

Се зголемува бројот на учесници во проектот, банкарски агент,
осигурителни компании итн;

•

Трошоците за осигурување и даноците се зголемуваат со зголемување на
корисниците на проектот;

•

Специфични улоги кои може да се определат согласно условите на
финансиерот.

72

https://en.wikipedia.org/wiki/Export_credit_agency
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4.12. Предлози за ориентација на инвестициите во инфраструктурата за
транспорт н а луѓе и стоки
Во однос на формите и начините на ориентација на инвестициите во
инфраструктурата, развиени се ограничени стратегии. Се разбира, инвестициската
ориентација во областа на транспортот, во голема мера зависи од самото
обезбедување на сериозните инвеститори, бидејќи овие инвестициски проекти
имаат голема цена. Косовската економија, во континуитет се соочува со високо
ниво на невработеност, проследено со бруто домашниот производ по глава на
жител, што е показател за најниска економија во регионот. Недостатокот на
соодветна стратегија која ќе ги фокусира и така малкуте извори во насока на
економски развој, е една од причините што придонела до оваа состојба.
Од друга страна пак, иако амбиентот за деловно опкружување се
подобрува, спроведувањето на договорите како еден од главните фактори кој
влијае врз домашните и странските инвестиции е неефикасен. Во врска со ова
прашање, Групацијата за правни и политички студии (GAP)73 од Приштина,
спроведе многу интересно истражување и изработи Предлог врз стратешки
приоритети во идниот план на Владата на Косово (2014 – 2018), каде што имаат
наведено шест цели. Како извадок од овие цели е дека Косовската влада треба да
се осврне на предизвиците кои го попречуваат напредокот на Косово во
Европската интеграција, владеење на правото и подобрувањето на политичката и
економската клима.
Овие прашања се тесно поврзани и не бараат сеопфатно законодавство,
туку целосно спроведување на релевантното законодавство, се со цел да се решат
овие предизвици. Треба да се земат во предвид клучните индикатори за да се
утврди успехот и нивото на имплементација на овој документ. Таквите показатели
треба да опфаќаат статистика, но исто така треба да ги евалуираат квалитетните
индикатори. Владата треба да има предвид за вклучување на сите прашања што се
дискутирани во овој документ како многу важен елемент за иднината на Косово.

73

http://www.institutigap.org/documents/6574_Governement%20Priorities%20ALB%20final%20(1).pdf
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5. Јавно приватно партнерство (ЈПП)
5.1. Општи прашања за јавно приватно партнерство (ЈПП)
Јавното приватно партнерство е современ облик на взаемно делување или
соработка на јавниот и приватниот сектор во инфраструктурните проекти како во
Република Косово така и ширум светот. Не може да се даде точна дефиниција,
особено за инфраструктурните проекти, но се подрзабира дека станува збор за
учество на приватниот сектор во финансирањето, оперативната работа, градењето,
лидерството, сопственоста итн. Значи станува збор за широк спектар на можности
за анагжирање на приватниот сектор во транспортната инфраструктура од
обичните трговски дејности до целосна приватизација (целосна независност од
јавниот сектор). Овој пристап кон инфраструктурни проекти е релативно нов и
настанал со развојот на истражувања на нови модели на финансирање на голем
број проекти кои се бараат според условите на намалување на владините ресурси
и намалување на понатамошните кредитни капацитети на голем број на земји.
ЈПП во последните 20 години доби во значење и тоа од неколку фактори74:
•

Се надминува проблемот на недоволни буџетски средства за
реализација на крупни проекти;

•

Се настојува да се оствари поголема корист врз основа на знаењето
(know-how) и методите на работа на приватниот сектор;

•

Промена на улогата на јавниот сектор од директен учесник во субјект
кој се јавува во улога на организатор, контролор и регулатор.

Приватниот и јавниот сектор во проектите на ЈПП се надополнуваат во
иста мера и создаваат економска меѓузависност и интереси. Јавниот сектор
обезбедува прописи, одлуки, овластувања, простор и други услови за
инвестирање, додека пак, приватниот сектор врз основа на пазарни услови и
услови на пазарот на капитал, инвестира средства за купување или изградба на
транспортната инфраструктура. Во зависнот од интересите и можностите,
поделбата на активности, права, обврски и ризици е различна од проект во проект.
Прашањето за реализација и размислување во делот на финансирање на
проекти и пристап до проекти врз основа на заедничка работа во литературата е
често поврзано со работа во која од кредитните средства е финансиран проектот
Министерство за финансии на Република Мекедонија 2008,
http://www.finance.gov.mk/mk/node/1254
74
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„Развој на рудникот за сребро“ во Англија (Девон75). Дел од заемот е обезбеден од
страна на комерцијалните банки од Италија. Кредитот е повратен од
„претстојниот“ прилив на средства кои се земени од преработеното сребро.
Следствено на тоа јасно ги гледаме елементите на финансирање на проекти, но
исто така е дефиниран правец во насока на заедничка соработка и партенрство.
Карактеристично за рудникот е следното:
•

финансирање на проектот со „слободни“ финансиски кредитни
средства каде што банката, со прифаќање на сите можни ризици, го
пронајде својот клиент и

•

отплата на кредити од планирани приходи од продажба на среброто.

Гледано од денешна перспектива, во многу сложени услови, првичното
финансирањето изгледа многу едноставно. Намерата не води кон тоа да се
споредат денешните проекти со проектите од далечното минатото, но неопходно е
да се поттикне размислување за финансиските интереси кои, кога станува збор за
пари, ризик и профит, истите во суштина и не се променети. Променети се
околностите, формите, можностите за инвестиции, трошиците и профитот. Од
тогаш, финансирањето на проекти, особено учеството на приватниот капитал во
проекти за јавна инфраструктура немале значаен напредок, но во последните 20
до 30 години, финансирањето на проекти и партнерства во јавниот и приватниот
сектор доживеа целосна експанзија.
Во јавната инфраструктура, државата долго време посакуваше да под
секоја цена го задржи целосното водство и контрола. Сепак, пазарните односи,
движењето на капиталот, отворената конкуренција, развојот и зајакнувањето на
приватниот сектор, развојот на науката и други потреби, доведоа до промени во
разбирањето и перцепцијата на инвестициите, сопственоста, користењето и
слично. Потребата за инвестирање во инфраструктурата отсекогаш била поголема
од финансиските можности на владите ширум светот, па затоа, барањето на нови
можности за инвестирање била примарна цел за забрзување на развојот.
Нехармонизираниот сооднос помеѓу потреби и инвестициски можности и денеска
е присутен. Државните локалитети со отворена пазарна економија имаат брз
развој на инвестиции на приватниот капитал во јавната инфраструктура, како што
е случајот со планираните успешни економии. Застојот во развојот на

75
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Употребата на ЈПП во некои региони низ светот вроди со плод и даде
многу

важни

резултати,

следствено

постигнат

е

значаен

развој

на

инфраструктурата. Во денешно време се забележува дека голем број на земји го
употребуваат или се подготвени да го употребуваат овој модел за финансирање на
транспортната инфраструктура. На овој начин, можностите за инвестирање се
зголемуваат, се заштедува на време, се искористуваат финансиите на другите,
ризиците се делат и слично.
ЈПП се појавува во време на намалување на државните фондови,
намалување на можностите за позајмување поради прекумерно позајмување,
потребите и развојот на економијата и другите области на животот и луѓето.
Односите со ЈПП и интересите на странките се кристално јасни, а следствено на
тоа, постапката на договор до склучување на договор и реализација е детална и
сложена сама по себе. Секој проект има свои посебни барања, па проектите треба
да се водат со посебно внимание. Моделите на ЈПП се различни и зависат од
способностите и потребите на партнерите во проектот, типот на проектот,
економските и политичките околности и друго.
Многу аналитичари кои се добро запознаени со потребите и можностите за
инвестиции во инфраструктурата велат дека „ЈПП е иднина на транспортната
инфраструктура“. Досегашните истражувања го потврдуваат тоа.

5.2. Развој и проекти во светот и Европа
Проектите за приватно финансирање имале многу послаб почеток на развој
отколку интензитетот на развојот во подоцнежните периоди или подобро кажано
во новите времиња (70-тите до денес). Основите за развој на ЈПП се повеќекратни,
следуваат проекти кои се независни еден од друг кои во различни времиња ја
обезбедиле неопходната основа за идниот развој на ЈПП.
Првиот проект за автопат беше лансиран во Италија во 1924 година во
изградбата на автопат со должина од 48 километри во релација Милано – Лакес.
Компанијата која била овластена за оперативните работи била државна компанија.
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Овој пример е нагласен поради важната основа за развој на ЈПП, а тоа е враќање
на вложените средства, односно создавање на директни приходи од проектот.
Така се овозможува враќање на вложените средства без обврска на дополнителни
средства од владата или другите фондови.
Првите концесии се дадени во 50-тите години во Франција и Италија,
поточно овие концесии се дадени на државни компании за иградба на автопати.
Овие проекти се важни поради првите концесии кои се едни од темелните основи
за развојот на ЈПП. Во истиот период во Обединетото Кралство, изградени се
четири приватно финансирани патишта и се направени големи заштеди,
споредбено со тие кои се изградени на класичен државен начин. Овие проекти се:
пат Лидс (M1-A1), пат Петербург A1 (M), пат Карслиц-Њукасл (А69) и
A419/A417(Свиндон-Глостер). Во овој пример се истакнати големите заштеди
како предност на приватните инвестиции и воведувањето на приватни компании.
Во Шпанија во 60-тите години беше доделена концесија на приватна компанија за
изградба на автопат со допринос за развој на туризмот.
Сите споменати проекти биле следени и се искористени искуствата на
поранешните проекти со новите тековни проекти. Така, државните односи се
промениле по однос на инфраструктурата, се развиле компаниите и со тек на
време стекнувале искуство за вакви деловни ангажмани, банките го промениле и
прилагодиле извештајот за овие проекти и слично.
ЈПП стана интегрален дел на долгорочното планирање на политиките и
изградбата на транспортната инфраструктура во многу земји. Овој начин е
класичен избор кон инвестицискиот пристап за проекти, при што се намалува
влијанието на владините трошоци како и задолжувањето на средствата за овие
цели. Овој пристап стана пракса во многу земји ширум светот кога станува збор за
транспортната инфраструктура од типот на патишта, мостови, аеродроми,
железници и слично. Стапката на развој на ЈПП постојано се зголемува, така да
денеска во некои земји, компаниите освен големиот број на енергетски објекти,
снабдувањето со вода, транспортната инфраструктура посакуваат да изградат
школи, болници, затвори и други објекти. Државните институции се ослободени
од иницијалната грижа за моделот ЈПП, додека пак, денеска, помагаат и создаваат
подобри услови и ја зголемуваат атрактивноста на проектите со цел да привлечат
приватен капитал и овој развој да го направат подобар и побезбеден.
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Земјите членки на ЕУ ги измениле и прилагодиле регулативите за да можат
да го користат системот на ЈПП за развој и изградба на транспортната
инфраструктура. Тоа допринело за реализација на голем број на проекти и тоа:
•

Автопат Мадрид-Барселона-Франција (Шпанија);

•
•

Тунелот во Реикјавик (Исланд);
Брзата железничка линија Амстердам-АНтверпен (Холандија);

•

Аеродромот во Берлин, тунели и мостови (Германија);

•

Аеродромот во Белфаст, автопатот во Даблин (Ирска);

•

Евро тунелот (Англија-Франција) итн.
Во Унгарија има многу важни проекти во областа на транспортот и тоа:

автопатите М1-М15, М5 и М7. Полска има автопатот А1, А2, мостот над реката
Вистула, Кипар има два проекти, Естонија има пристаниште, Романија има
автопат (Букурешт-Питести) и друго.
Година

Број на проекти

Вредност на проекти (милиони евра)

1990

2

1386,60

1991

1

73,0

1992

3

610,00

1993

1

454,00

1994

3

1148,40

1995

12

3264,90

1996

26

8488,20

1997

33

5278,00

1998

66

19972,40

1999

77

9602,60

2000

97

15018,50

2001

79

13315,30

2002

82

17436,20

2003

90

17357,10

2004

125

16879,90

2005

130

26794,30

2006

144

27129,20

104

2007

136

29597,90

2008

115

24198,00

2009

118

15740,40

Вкупно

1340

253744,90

Табела V.1. - Проекти на ЈПП во Европа76

5.3. Форми на ЈПП
Развојот на ЈПП е постепен и релативно долг процес, затоа во различни
променливи услови за проектирање и во различни услови, се моделираат
различните форми на ЈПП. Во пракса, како прифатени и познати се следните
формати:
•

Долгорочни договори за управување;

•

Аранжмани за лизинг;

•

BOT, BOO, DBO, BOOT, BLT, DBF, DBFO, DBOT;

•

Целосна концесија;

•

Приватен развој;

•

Сопственост на средствата (објекти);

•

Целосно ослободување на имотот на инфраструктурата.
Развојот и спроведувањето на форми и шеми е условено со законските

прописи во секоја зејма одделно. Со цел да се имплементира ЈПП во целина или
на некоја посложена форма, потребно е одредено законско усогласување и
прилагодување. Тоа бара дополнителни активности и внимателно планирање на
промените и потребите во општеството. Како главни проблеми во усогласувањето
на законодавството се монополското однесување и неефикасноста на јавниот
сектор. И покрај тоа, приватниот сектор отворено се натпреварува во многу
неспоредлива комерцијална конкуренција и оперативна ефикасност. Сите се
согласуваат дека потребно е да се работи за подоброто, но кога ќе се обезбеди
законското усогласување, отпорностите се неопходни, и затоа се прават
дополнителни напори за успешно завршување на постапката. Оваа постапка е
76

Qeveria e Republikës së Kosovës, Doracak për pjesmarrjen në PPP, dhjetorë 2012 faq.4
http://pppkosova.org/repository/docs/Doracaku%20i%20pjesemarresve%20%20Hyrje%20ne%20PPP.pdf
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неопходна, како за најниските и најобичните форми така до тие комплексни, па се
до целосно ослободување на сопственоста и управувањето од страна на
државните институции во корист на приватниот сектор.
Кај промените, покрај другото неопходни се и две стратешки паралелни
промени и тоа:
•

Измени на законските одредби со цел да се отворат можности за приватно
учество и приватна сопственост во приватни инфраструктурни објекти и

•

Создавање на предуслови за отворена и фер игра во рамките на новите
законски промени (во рамките на приватниот сектор) со цел да се
обезбедат најдобри оперативни резултати, најдобри услуги и друго.

Исто така моделите може да се карактеризираат и како77:
•

Меѓувладини партнерства (G2G- Government to government);

•

Партнерства помеѓу влада и бизниси (G2B - Government to business) и

•

Партнерства помеѓу бизниси (B2B - Business to business)
Честопати се случува првичните партнерства да напредуваат кон

поформални правни субјекти како што се сојузи или заеднички вложувања.
Националниот

совет

за

јавни-приватни

партнерства

го

дефинира

ЈПП

(Национален совет за јавни-приватни партнерства, САД 2005 г.) на следниот
начин: „Договорна спогодба помеѓу јавна агенција (национална или локална) и
субјект од приватниот сектор“. Преку оваа спогодба се разменуваат вештините и
предностите на секој сектор (јавен и приватен) при обезбедувањето услуга или
капацитет којшто ќе го користи општата јавност. Покрај делењето на ресурсите,
секоја страна го дели потенцијалот за ризиците и придобивките при
обезбедувањето на услугата.
Според „ЕPEC“78 водичот за ЈПП, проектите за Јавно Приватно
Партнерство можеме да ги поделиме во пет различни групи на модели:
1. Јавен ДИО (Дизајн, Изведба, Операција) - Јавниот ДИО модел
вклучува Управен орган кој работи без било каква интервенција од страна на
приватниот сектор, освен на ниво на давање на услуги (вклучувајќи или давање
услуги на големо или давање услуги на мало). Сите аспекти во однос на
поставувањето и оперирањето со мрежата се управувани од страна на јавниот
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија,
http://www.zels.org.mk/Upload/Content/Documents/Izdanija/Publikacii/MK/12Priracnik%20JPP%20MK
%20za%20web.pdf
78
European PPP Expertise Centre. Eib.org. Retrieved on 2011-11-20.
77
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сектор. Компанија за управување со мрежата е формирана од страна на Управниот
орган и најчесто нуди големопродажни услуги, со потенцијал во иднина да
понуди услуги на мало (иако ова не е честа појава).
2. Приватен ДИО - Приватниот модел за дизајн, изградба и операција
вклучува организација од приватниот сектор која добива одредено ниво на јавно
финансирање (најчесто грант) за да им помогне во поставувањето на нова мрежа
нудејќи отворен големопродажен пристап. Критично е тоа што во овој модел на
ЈПП јавниот сектор нема посебна улога во сопственоста или водењето на
мрежата, но тоа може да наметне како обврска во замена за финансирање.
3. GOCO модел - Во Државна сопственост- Управуван од изведувач
(Јавен аутсорсинг) - Под моделот на јавен аутсорсинг единствен договор се
доделува на организација од приватниот сектор, кој ги опфаќа сите аспекти од
изградбата на мрежата, односно дизајнот. Клучна карактеристика на овој модел е
дека мрежата е оперирана и изградена од страна на приватниот сектор, но јавниот
сектор ја задржува сопственоста и има одредена контрола на делови од истата.
4. Заедничко вложување - Заедничкото вложување е било кој договор
каде што сопственоста на мрежата е поделена помеѓу јавниот и приватниот
сектор. Изградбата и оперативните функции кај овој модел најчесто се превземаат
од страна на организацијата од приватниот сектор.
5. Bottom-up модел - Bottom-up моделот, или моделот на локална
заедница, вклучува група на крајни корисници (составена од локалните жители и
бизниси) кои се организираат во демократска организациска група (најчесто
соработка) со заедничка сопственост која е способна за надгледување на
договорот за изградба на нивна локална мрежа. Во овој модел многу веројатно е
дека јавниот сектор нема никаква улога во сопственоста или управувањето на
проектот, туку го префрла финансирањето на самата група за надгледување на
инвестициониот проект. Со оглед на составот на локална група многу веројатно е
дека

секојдневното

управување

на

мрежата

ќе

биде

ауторсирано

на

телекомуникациски оператор кој ја има потребната експертиза. Bottom-up
финансираните проекти имаат тенденција да бидат од помал обем споредено со
проектите кои користат други модели на финансирање.
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5.4. BOT/BUILD, OPERATE, TRANSFER – ИЗГРАДИ, УПРАВУВАЈ,
ТРАНСФЕРИРАЈ
Изгради, управувај и трансферирај (BOT) е модел на приватно
финансирање според кој компанијата е обврзана и овластена да го гради проектот
според потпишаните договори, законските одредби и сета друга документација,
изврши оперативна работа во моментот на користење на проектот и по истекот на
однапред предвиденото време да го предаде проектот (трансферира) во
надлежност до соодветната државна институција или друга институција. Развиени
се и други форми на Јавното приватно партерство и истите се поврзани со
определени услови на проектот, компанијата или државните институции.

Слика V.1. - (BOT) модел од Светската банка79
Во БОТ-проект, операторот или проектната компанија генерално ги добива
своите приходи преку надоместок кој е наменет за комунални / владини, наместо
надоместоци кои се наплаќаат за потрошувачите. Голем број проекти се
нарекуваат концесии, како што се проекти за патарина, кои се нови изградени и
имаат голем број на сличности со БОТ. Развиени се и други форми кои се
поврзани со определени услови на проектот, компанијата или државните
79

BOT - PPP in Infrastructure Resource Center". World Bank. March 13, 2012.
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институции и следствено произлегува употреба на DBOT80, што подразбира дека
освен предвидените обврски на BOT, исто така обврска на компанијата е да ја
изврши дизајнерската работа (D). На вој начин се зголемува обврската на
компанијата, додека пак во државните институции се намалува.
Во одредени случаи, поради големото искуство на компаниите во овие
проекти, државните институции бараат од компаниите да ги превземат обврските
за пронаоѓање на финансиските средства (F) за изградба и одржување тоест
DBFO-систем81. DBFO е метод за испорака на проекти многу сличен на BOOT,
освен што не постои вистински трансфер на сопственост. Покрај тоа, изведувачот
го превзема ризикот од финансирање до крајот на договорот. Приватниот сектор
проектира, осмислува, гради, ја финансира реализацијата и го зема јавното добро
под долгорочен наем82, управува со давање на услуги и го користи јавното добро
онолку години колку што е прецизирано во договорот.
Овој систем е посложен од другите, бидејќи има поголем број на учесници,
особено во финансискиот дел. Функционирањето на BOT, DBOT и DBFO
системите најдобро се разбираат ако првично се претставуваат учесниците во
системот и можните организациски шеми.

5.5. Учесници и организациони шеми на ВОТ
За подобро разбирање, со поедноставен поглед на овој систем, постојат три
главни засегнати страни во овие проекти и тоа:
•

Влада;

•

Финансиери и

•

Концесиски компании.
Владата ги обезбедува законските регулативи, одредби, локации,

стандарди, но понекогаш и самата учествува во финансискиот дел. Таа ги има
механизмите за да им овозможи на инвеститротие скратена постапката за

80

Design-Build-Approacheshttp://www.dnaindia.com/Mumbai/report_worli-haji-ali-sea-link-will-beready-in4-years_1402669
81
Pekka, Pakkala (2002). Innovative Project Delivery Methods for Infrastructure. Finnish Road
Enterprise. p. 120
82
Јавно приватно партнерство – економски и правни аспекти во РМ, магистерски труд, ноември
2011, стр.30
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аплицирање и изведба на проектите преку разни сектори во склоп на владата кои
ќе ги спроведуваат овие постапки, се со цел да им се олесни работата на
инвеститорите, а притоа и двете страни да се задоволни.
Финансиерите ги обезбедуваат финансиските средства за проектот на
начин што они ќе го предвидуваат по однос на исплатливоста, односно да имаат
гаранција преку која ќе можат да ги повратат тие средства и тоа во најкраток
можен рок согласно времетраењето на проектот.
Концесионерската компанија е потребно да го изгради проектот, да ги
извршува оперативните активности и да го предаде проектот на државата или на
некоја друга институција. Таа треба да се прирдржува кон правилата и нормите за
изградба кои се претходно наведени при изработката на проектот и затоа
потребно е да се согледува дали кореспондира завршениот проект со претходно
изготвениот проект.
Со цел секој од наведените учесници да ги завршува соите основни
обврски и работи, во проектот се вклулени и други учесници како што се:
•

Корисниците;

•

Консултанти;

•

Осигурителни компании;

•

Специјализирани нженери;

•

Независни инженери;

•

Дизајнери;

•

Оператори и други.
Суштината на јавното приватно партнерство се согледува во рамнотежата

на интересите на јавниот и приватниот сектор, а поврзано со статусот на
сопственоста, финансирањето и особено во алокацијата на ризикот во избраниот
начин на реализација на јавното приватно партнерство, кое најдобро ги уважува
желбите и можностите на јавниот и на приватниот партнер.83 Познато е дека
министерството или било која друга овластена владина институција има договори
со концесиската компанија, во кои се утврдени сите услови под кои ќе се
спроведува проектот. Во секој проект владата има свои цели и тоа:
• Користење на административни можности на поврзување на приватниот
сектор;
Јавно приватно партнерство – економски и правни аспекти во РМ, магистерски труд, ноември
2011, стр.34
83
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• Префрлување на ризикот на приватниот сектор;
• Ангажирање на приватни средства за финансирање во транспортната
инфраструктура;
• Поделба на трошоците за изградба во подолг временски период;
• Враќање на финансиските средства во идните приходи;
• Изградба на транспортната инфраструктура.
Консултантите се потребни за Министерството за транспорт поради
правилно спроведување на постапки и совети за тоа како и што треба да се
направи, при што успехот и безбедноста на проектот ќе бидат со широк спектар
на можности. Корисниците на услугите комуницираат на различни начини со
министерството, притоа изразувајќи ги нивните потреби и барања, но исто така
даваат финансиски надомест за користење според одлуките на владата и тоа:
•

Патарини;

•

Паричен надоместок за пат по однос на цена од опасни материи;

•

Разни даноци и слично.
Банките и финансиерите кога ќе пронајдат интерес, обезбедуваат

бесплатни финансиски средства со гаранции и осигурување, додека враќањето на
средствата се проследени со процент на заработувачка или профит. Целите на
финансиерите во проектот се:
• Реализација на проектот;
• Инвестирање во долгорочни инвестици;
• Остварување на највисок профит на работни места кои се изложени на
повисок ризик;
• Реализација на највисока каматна стапка.
Другите инвеститори очекуваат дивиденди за инвестираните средства во
проектот. Компанијата за концесија очекува приходи и средства за изградба и
одржување на изведените проекти. Очекува исплата на паричен надоместок за
користење на: пат, мост, тунел, аеродром, железничка пруга и друго. Во суштина
никој не се наоѓа во бескаматен систем во кој малку „дава“ и помалку „зема“. Со
реализација на посебните извештаи кои ги содржи системот, според предвиденото
временско планирање, системот е целосно функционален се до целосна
реализација на проектот. Во пракса BOT-шемите понекогаш се поедноставни и
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посложени во зависност од видот и сложеноста на проектот и условите под кои
проектот се имплементира.
Како пример ќе го посочиме иаградбата на тунелот во Сиднеј-Австралија
кој започна со изградба во 1988 година и се заврши во 1992 година84.
Финансиското учество на овој проект за сите учесници изнесува:
•

Австралиска влада 125 милиони американски долари;

•

Инвеститорите со 18 милиони американски долари;

•

Банките со 279 милиони американски долари и

•

Главниот изведувач со 11 милиони американски долари.
Во овој пример како и во многуте други примери во кои се вклулени

спонзори (влада), организицаската структура е поедноставна, бидејќи во такви
случаи, проектите се побезбедни за банките и инвеститорите. Колку е поголема
владината инвестиција, толку е помал ризикот за изведувачите. Овој проект од
областа на патиштата и учетвото на владата во него е многу важен, при што
приватниот капитал е побезбеден и може да се забележи дека не постојат посебни
гаранции и осигурувања.
Најкомплициран пример во пракса е автопатот М1 и М15 во Унгарија85, во
кој владата не учествувала, додека пак бројот на други учесници е значително
повисок. Овој проект е посебен поаѓајќи од фактот дека му претходело промена
на законодавството во кое се овозможени законски услови за BOT, а воедно и прв
проект од ваков вид во Централна и Источна Европа. Овој проект е изработен со
DBFO (дизајнирање – изградба – финансирање – оперирање) метода за М1 и
BROT (изградба – рехабилитација – оперирање – трансфер86). Проектот за
автопатот М5 е со должина од 130 километри и со вредност од 450 милиони
американски долари во релација Будимпешта – Кискумфелегаза. Концесионер,
консултант е Морган Генфел, а банките се:
•

„Comenerzbank EBRD/ING Bank “ - заеднички аранжер ;

•

„Budapest Bank“ - локален координатор;

Како приватни финансиери се:
•

„Bouygues“ - Франција;
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•

„SEREG Routes et Travaux Publiques“ - Франција;

•

„Bau Holding“ - Австрија;

•

„Magyar Asphalt“ - Унгарија;

•

„Intertoll“ - Јужна Африка;

•

„MOL Oil“ - Унгарија.
Во Босна и Херцеговина и покрај големите финансиски тешкотии,

изработен е проектот „Завршување на автопатот Зеница – Сараево според
системот DBOT“ кој е дел од Пан-Европските транспортни коридори и
меѓународните Европски патишта со планирана должина од 338 километри87.
Финансиери за изведба на овој проект се:
• Владата на Босна и Херцеговина;
• Европска инвестициона банка (ЕИБ);
• Европска банка за обнова и развој (ЕБОР);
• Европска централна банка (ЕЦБ);
• Кувајтски фонд за арапски развој (KFAED).
Компаниите кои учествуваат бо изградба на овој автопат се компании од
Босна и Херцеговина, Турција, Австрија, Словенија, Чешка и други. Целта за
изградба на овој автопат беше да претходно изградениот дел се комплетира како
модерен

автопат

според

TEN-стандардите.

Проектот

е

дефиниран

со

нераскинливата сеопфатна група дефинирани како:
• Социо-еколошки цели;
• Подобрување на услови за транспорт;
• Директни странски инвестици;
• Отварање на работи од јавен карактер.
Следствено на ова, позиционирањето на јавниот и приватниот сектор е
различна согледувајќи ги факторите како: сопственоста, капиталните вложувања,
одржувањето, изведбата и давањето на услуги, времетраењето на односот на
партнерите и комерцијалните разлики. Анализата на горенаведените примери за
начинот на изградба и реализација на овие проекти дава структурен преглед на
BOT-системот, кој служи како начин или поврзувачки мост на инвеститори,
влади, финансиери и други за постигнување на целите кои ќе вродат со плод од
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реализираното и сите вклучени страни ќе бидат задоволени и ќе имаат
придобивка корисниците на проектот.

5.6. Политички, економски и законски претпоставки на ЈПП
1.Подготовка

на

стратегија

за

развој

на

транспортната

инфраструктура – стратегијата за развој на транспортот како основен документ
за идните развојни, оперативни, финансиски, услужни и други активности ги зема
предвид сите значајни фактори во општеството како што е трендот на економски
развој, трендот на социјалниот развој, барањата за транспорт, плановите за
регионален транспорт, стандардот на граѓаните, животната средина и друго.
Приоритетите на развојната стратегија се опфатени со одредени економски и
социјални потреби, како и со анализа на индивидуалните проекти (CBA и други
анализи). CBA анализата88 е систематски пристап за проценка на силните страни и
слабостите, а се користи за одредување на опции кои обезбедуваат најдобар
пристап за постигнување на бенифиции.
2.Јавно прифаќање и политизација на стратегијата – стратегијата за
развој на транспортот е регулирана на научно професионална основа и за да им
служи на развојот и користењето на транспортот, потребно е јавно и политичко
присуство, кое се постигнува преку парламентарни процедури. Потоа по
разгледувањето и одобрувањето на стратегијата за развој од страна на владата,
документот се испраќа до парламентот и се одржува јавна отворена расправа. За
одобрената парламентарна стратегија, може да се потврди дека има јавна и
политичка поддршка.
3.Финансиски план и финансиска стратегија – изготвувањето на
финансискиот план и финансиската стратегија, потребно е да имаат тесна
соработка со министерството одговорно за финансии, при што дукументацијата
биде што е возможно пореална и сеопфатна во насока на општите економски и
социјални односи. Овие документи обезбедуваат податоци за среднорочни и
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долгорочни финансиски политики, податоци за растот на БДП 89, локални и
државни буџети, заеми, плаќања, приватно финансирање и слично.
4.Воспоставување на систем на ЈПП – воспоставувањето на систем на
ЈПП во транспортниот сектор треба да е постепен со поддршка на јавните и
политичките структури. Оправдувањето за воспоставување на систем на ЈПП, се
заснова на јасни предности и придобивки за општеството и економијата, за побрз
и квалитетен развој на сопствената транспортна инфраструктура и услуги. Сите
елементи на ЈПП треба да бидат разјаснети и потврдени.
5.Правна рамка на ЈПП – правната рамка на ЈПП е важна претпоставка за
воспоставување систем на ЈПП, бидејќи со неа се постигнува легитимноста на
приватниот сектор во транспортот и овозможува правни можности за
финансирање, изградба, управување, оперативна работа и слично. Со менување на
рамката се отвараат можности за целосна комерцијализација (конкуренција) и
разни форми на приватизација. Правната рамка ги дефинира ставовите и
можностите на јавните институции, процедурите за јавни набавки и склучување
договори, модели на концесии и форми на ЈПП.
6.Идентификација на пилот проектот – сите активности поврзани со
идентификација на пилот проектот потребно е да се подготват и процедурата да се
спроведе во рамките на одговорните владини институции за транспортниот
сектор. Кај пилот проект подготовката, важно е да се има помош од правни,
финансиски и технички експерти.
Сите елементи на проектот, треба детално да бидат разработени, додека
пак, анализите треба да се јасни и со позитивни резултати. Посебно внимание
треба да се посвети на анализата на ризикот и неговата проценка. Првичните
анализи на проектот треба да се направат дури во почетокот на подготвителните и
почетни фази на проектот. Исто така комерцијалните опасности во поглед на
сообраќајот и проценката на приходите треба професионално да се обработуваат и
согледуваат. Пилот проектот треба да ги вклучи меѓународните финансиски
институции за водење и асистенција во текот на подготовката, проценката и
спроведувањето на процедурите на проекти од ЈПП.
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5.7. Постапки за јавни набавки и договори
Постапката за јавни набавки и склучување договори со BOT, во основната
шема е слична на одредени постапки кои се тесно поврзани со процедурите на
ФИДИК и процедурите на Светската банка. Договорот за јавна набавка
претставува договор од финансиски интерес кој се склучува во писмена форма, а
чиј предмет е изведување на работи, испорака на стоки или обезбедување на
услуги. Како страни на договорот за јавна набавка се јавуваат од една страна
еден или повеќе договорни органи, а од друга страна еден или повеќе економски
оператори. Секторски договори кои се доделуваат заради вршење на една или на
повеќе дејности од областа на водоснабдувањето, енергетиката, транспортот,
поштенските услуги и другите опфатени дејности претставуваат договори за јавни
набавки90.
Сложеноста на постапката е поврзана со сложеноста на проектите како
резултат на голем број на учесници, долги рокови, високите финансиски износи,
промени и компликации на правните, економските и техничките услови на
проектот. Процедурата зависи од тоа која финансиска институција или банка ќе
биде гарант или ќе го финансира проектот, бидејќи секоја финансиска
институција бара специфични процедурални активности поради сопствена
безбедност.
Во постаптике за јавни набавки и склучување договори за основните фази,
познати се следните фази:
•

Претквалификациска компанија (short list);

•

Понуда (тендер) или предлог;

•

Проценка на тендерот и ранг листа;

•

Договор.
Претквалификација – е првиот чекор во процесот на набавки, кој има за

цел да ги избере најквалификуваните компании за понатамошната постапка.
Владата објавува јавен повик за претквалификациски компании за конкретен
проект со прецизно дефинирана документација и податоци кои компаниите мора
да ги достават за да бидат учесници во процесот на претквалификација. Исто така
владата бара податоци кои се неопходни од аспект на спроведување на проектот.
Министерство за финансии на Република Македонија, Прирачник за јавни набавки
http://www.pravdiko.mk/poim-i-vidovi-na-dogovori-za-javni-nabavki/
90
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Сите потребни податоци се тесно поврзани со проектот и неговата
сопствена реализација. Избраните компании мора да ги исполнат техничките,
правните и финансиски услови, за да можат да се земат во предвид за секоја
понатамошна постапка. Секој проект има свои специфики во технички и
финансиски услови и според тоа се поставуваат критериуми за проценка
(селекција).
Понуда (тендер) – е следниот чекор во процесот на јавни набавки.
Активностите во оваа фаза на работа се поврзани со избраните компании во
тесната листа. Поточно, владата го доставува барањето до компаниите,
потенцијалните понудувачи со инструкции за формата и содржината на понудата
за конкретниот проект. На понудувачите им се дава и тендерската докумантација
во различни нивоа и форми на содржина во зависност од проектот и условите за
спроведување на проектот. За да бидат комплетни понудите, неопходно е да на
понудувачите им бидат дадени докуметациите со барањето за понуда и тоа:
•

Опис на проектот и делокругот на работата (рамковни показатели, дизајн);

•

Технички спецификации;

•

Пресметка на парични средства(BOQ);

•

Упатства за понудувачите;

•

Предлог на договорот за BOT;

•

Предлог на договор за изградба;

•

Предлог на оперативен договор;

•

Предлог на инвесторски договор;

•

Детален финансиски план со модел на финансирање;

•

Детална динамика на имплементација;

•

Други документи во зависност од намената и видот на проектот.
Врз основа на докумантацијата доставена од страна на понудувачот,

потребно е да поднесе предлог кој треба целосно да биде во согласност со
документацијата на владата, поради транспарентна споредба со предлози и други
потреби на проектот. Имајќи предвид дека искуството и знаењето на голем број
на понудувачи е од големо значење, добро е да во секој процес биде дозволено
или потребно да се доставуваат предлози на алтернативни понудувачи. Со тоа се
обезбедува можност на нови знаења и можности за компаниите и владата, каде
успехот на проектот е побезбеден. Основните како и алтернативните предлози
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треба да бидат одделни и безусловни, така што владата да има можност на
поедноставна

проценка

на

предностите

и

слабостите

на

основните

и

алтернативните предлози.
Алтернативниот предлог може да биде целосен за целиот проект или пак
делумен за некои делови од проектот, како што се финансискиот модел,
технолошките решенија и слично. Кога станува збор за делумни алтернативи,
понудувачот обично алтернативите ги нуди во форма на промени и дополнувања
на основниот предлог. Понудувачите пристапуваат по проекти и подготовки за
предлози, следствено на барањата на владата на различни начини. На дел од
понудувачите им е доволна документацијата и информациите што ги добиваат од
владата со барање, додека некои понудувачи бараат дополнителни информации за
да изготват соодветен веродостоен предлог. Затоа се препорачува на владината
институција за спроведување на процедурите и постапките, да оформи посебна
база на податоци на која ќе бидат наведени сите потребни постапки и
документација, а следствено на тоа да може да одговори во најкраток можен рок
на дополнителни барања на компаниите, со цел изготвување на најсоодветни
предлози.
Посебната база на податоци ги содржи следните податоци:
•

Статистички податоци за локалитетот каде што се изведува проектот
(големина, број на жители, капитал и тн);

•

Статистички податоци за економијата, БДП, стапката на пораст,
инфлација, транспорт, регистрација на возилата, трговија, туризам,
производство и тн;

•

Стратегија за развој на транспортот, национални програми за транспорт;

•

Податоци за сообраќај и инфраструктура;

•

Детален дизајн (доколку е изработен);

•

Законодавство, поврзано со превоз, даноци, давачки и слично;

•

Животна средина и законодавство;

•

Други податоци во зависност од видот и типот на проектот.
По приемот на тендерската документација и сите потребни податоци од

посебната

база

на

податоци,

понудувачите

потребно

е

да

ги

следат

понатамошните постапки, поточно местото за спроведување на проектот, под
покровителство на владата. За време на посетата, се одржуваат одделни и
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заеднички состаноци со сите понудувачи, со цел да се разјаснат владините и
проектните барања за доставување на предлози. Понудувачите потребно е да ги
достават предлозите до крајниот рок и тоа на назначената соодветна адреса,
пропратена со целосна докумантација, со цел предлозите да бидат валидни за
понатамошна обработка. При изготвување на предлозите, понудувачите строго се
придржуваат кон упатствата за понудувачите и другите владини документи.
Предлогот на понудувачот обично содржи:
Насловно писмо,
Основен предлог:
•

Вовед;

•

Обемот на работите;

•

Динамика на работите;

•

Спецификација на работите и цените;

•

Оперативна работа;

•

Одржување;

•

Трошоци на проектот и финансиски ресурси;

•

Квалитетот на извршените работи;

•

BOT договор;

•

Период на концесија;

•

Локални елементи;

•

Договор за оперативна работа;

•

Акционерски договори;

•

Животната средина;

•

Договори за градежни работи;

•

Предлог на финансискиот модел и други.
Алтернативен предлог – има различна содржина, во зависност од

проектот и она што компанијата го предлага како алтернатива. Отворањето на
понудите е постапка со која владата однапред објавува барање за поднесување на
предлог, при што овој дел од постапката е добро познат од страна на
понудувачите и може да биде присутен во самиот акт на отварање на понудите.
Ова ја потврдува транспарентноста и пристапот на понудувачите во постапката.
Владата назначува комисија за проценка на предлозите и тоа во четири
фази:
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Критериумите за техничка проценка:
•

Претходни искуства на исти или слични работи;

•

Претходни искуства на соработници;

•

Искуство на менаџерскиот тим;

•

Искуство на вработените;

•

Спроведување на програмата на градежништвото;

•

Предложен квалитет во градежништвото;

•

Ефикасноста и брзината на градежништвото и слично.
Критериумите за финансиска проценка се:

•

Трошоци на проектот;

•

Финансиска помош на владата;

•

Финансиски модели;

•

Цената што се наплаќа за користење на локалитети;

•

Капитал на понудувачот;

•

Оперативни валути и девиизни загуби;

•

Промена на цената и формулата;

•

Гаранции;

•

Ризици и друго.
Врз основа на финансиските и техничките критериуми, комисијата

изготвува листа на предлози го избира најповолниот предлог и предложи договор.
Сите понудувачи се информираат во писмена форма за исходот од оценката со
оправдување за одлуката и резултатите на комисијата за оценување.
BOT договорот е доста сложен и бара повеќе договори помеѓу учесниците
во проектите. Понатаму, карактеристиките на договорите со кои се соочуваат овие
проекти се:
•

Договор за концесија – склучен помеѓу владата или овластените
институции и концесиската компанија која е носител на проектот. Со овој
договор се дава ексклузивно права на концесионерската компанија во
проектот, која ги дефинира давачките, даноците, промени во цените,
оперативни валути, период на концесија, квалитетот на работата,
стандарди а одржување, локални елементи, моќ, инфлација, гаранции,
осигурувањата, животна средина и друго.
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•

Договор за изградба – е поврзан помеѓу концесионерската компанија и
главниот изведувач. Типот на договорот може да биде различен и тоа
„клуч на рака“, договор од слична мерна единица во зависност од типот и
видот на проектот. Во договорот се одредува обемот на работа,
спецификација, времето и динамиката на изградба, роковите, гарантните
услови,

штетите,

гаранциите,

заштитата

на

животната

средина,

здравствените и безбедносни стандарди, услови за плаќање, клаузулите на
производителите, добавувачи, локални компании, арбитража и друго.
•

Договор на инвеститори (акционери) – овој договор е врзан за
инвеститорите и ги дефинира правата и меѓусебните обврски на
инвеститорите на проектот;

•

Договор за кредит – овој договор е вклучен помеѓу концесионерската
компанија која е носител на кредитните обврски односно инвеститорот,
како и финансиерот;

•

Договор со консултантите – во овој договор, владата е експертот и
меѓусебно ги регулира советодавно технички, законски и финансиски
обврски. Овој договор а надоврзан со случајот кога владата не поседува
стручен кадар и истиот договор ги регулира и опфаќа опсегот на работа,
искуствата, плаќањата и цените, професионална безбедност на податоците
и слично;

•

Договор за работа и одржување;

•

Договор за гаранција со државна или владина агенција и други
договори.
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6. Транспорт и животна средина
6.1. ЕУ и заштитата на животната средина
Транспортот од една страна го олеснува начинот на движење и
комуникација, но од друга страна претставува извор на загадувањето и тоа од
воздушен транспорт, патишта и железнички транспорт. Од воздушниот транспорт
се забележува штета односно загадување врз климатските промени со
ослободување на CO2, понатаму со ослободување на NOx (азот оксид) и SO2
(азот диоксид). Одговорностите на институциите на воздушниот сообраќај се
одредени со Закон бр. 03/L-051 за цивилно воздухопловство на ниво на Косово.
Упрвата за цивилно воздухопловство91 е независен орган кој поднесува извештаи
до Косовскиот парламент и е одговорен за регулирање и мониторинг на
безбедноста

на

цивилното

воздухопловство

во

Косово.

Споредбено

со

воздушниот транспорт, железничкиот транспорт не е многу развиен, должината
на железничка пруга од 333,5 км, има мал број на возови и локомитиви и
следествено на тоа не претставува проблем по однос на загадувањето. Врз основа
на Законот за Железници бр. 04/L-06392, Регулаторната Управа на Железниците, е
независно тело кое го регулира и надгледува секторот на железници во согласност
со важечките Закони во Косово и важечките Закони на ЕУ, погодни за Косово во
овој сектор. Ова тело ги надгледува и регулира лиценцирањето, безбедноста,
регулирање на пазарот и интероперабилноста и има издадено 6 регулативи за
области кои ги покриваат93.
Патниот транспорт е голем придонесувач за загадување на воздухот во
Косово. Советот за безбедност во сообраќајот на патиштата е формиран во
октомври 2008 година според упатството бр. 18/2008 во согласност со членот 5 и
6 од Законот бр.02/L-70 за безбедност во патнито сообраќај. Советот за
безбедност во патниот сообраќај заедно со Министерствотот за инфраструктура
претставува советодавен субјект за владата и работата на Советот е поддржана од
Секретаријатот на Министерствтоо за инфраструктура. Во Косово, секоја година
се регистрирани околу 350.000 возила, додека пак целокупниот број возила низ
целата територија на Косово изнесува околу 406.050 возила. Издувните гасови од
91
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патниот транспорт имаат големо влијание врз растот на смогот од една трана и
високите концентрации на опасни течности, како што е олово, бензен и PM10 и
PM 2.5 и тоа за подолг временски период. Патниот транспорт е одговорен за
повеќе од половината од издувните гасови на NOX и околу 35% од издувните
гасови на VOC. Транспортните загадувачи на воздух опфаќаат азотни оксиди,
честици, јаглерод моноксид и јаглеводороди кои штетно влијаат врз здравјето на
луѓето, животните и вегетацијата на локално ниво.
Сеопфатната Европска програма за транспортот, животната средина и
здравството, Светската здравствена организација, како и Европската комисија за
Обединети нации за Европа, е политика која ги решава проблемите кои се
поврзани со урбан притисок на меѓународно ниво. Програмата ги претставува
следните потреби94:
•

урбаните центри да се пеобратат во центри без никаков вид на јавен
сообраќај;

•

превземање на мерки за заштита на историските, уметнички и културни
творештва;

•

да има зелени површини;

•

поддршка за активно пешачење и возење велосипед;

•

достапна се за секого;

•

поддршка за здрав живот, за физичка и психолошка благосостојба преку
која доаѓа до израз чувството на заедништво.
Доколку во 2050 година ќе има автомобил за секои две лица, како што

денеска е реалност во САД, тогаш низ улиците ќе се забалежува фреквенција од
пет милијарди автомобили. Со оглед на блокирањето на сообраќајот,
загадувањето, употребата на гориво и потребата за паркирање и патишта за сите
500 милиони возила кои во моментот се во оптек низ светот, тогаш влијанието на
сообраќајот е речиси невозможен.
Процесот на интеграција на Косово во ЕУ, односно врската кон Европската
транспортна мрежа ја потврдува континуираната поддршка на одговорните
структури во планирањето на транспортот95 која е повеќе од потребна за
проучување на сообраќајот, консолидација на квалитетот на услугите и
94
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прилагодување на транспортниот модел на Европско ниво. Приоритетите
утврдени според економските критериуми на „DPTSH“ 2009-2011 и верификација
на усогласеност на секторската политика и законодавството со ЕУ, вклучуваат
подобрување

на

транспортната

инфраструктура

и

зајакнување

на

институционалниот капацитет како многу важни особини за економскиот равој.
Приоритетите за Европска интеграција на „DPSHTV“ се надоврзани со
поддршката на стратегиите и политиките во согласност со Европските стандарди
во областа на транспортот96. Очекувани резултати на „DPSHTV“ се: подобрување
на безбедноста на патиштата преку зајакнување на оперативните структури и
подобрување на услугите од страна на лиценцирани оператори во Косово, и во
врските што Косово ги има со соседните земји, како и помошта за Косово да
учествува во механизмите за регионална соработка. Следствено, помошта
потребно е да обезбеди зајакнување на капацитетите за стратешки развој и
планирање97 на инфраструктурата, вклучувајќи согласност со соодветни прописи
за проценка на влијанието врз животната средина.
Косово како активен учесник успеа да го планира развојот на својата
основна мрежа за транспорт, поврзана со транспортната мрежа на Југоисточна
Европа98. Ова опфаќа инвестиции во стратешки проекти во насоките на патиштата
6, 6а и 7, како дел од идената TEN-T мрежа.
Сегментот на патот 6 Скопје – Приштина99 има важно економско значење
за Косово и за регионот, бидејќи ги интегрира регионалните главни градови и
економските центри во регионалната транспортна мрежа. Министерството за
инфраструктура ги презеде потребните подготовки за реализација на овој многу
важен стратешки проект и вклучување во коридорот, каде што проектот е дел од
регионалните проекти. Во текот на проектот се извршени неколку студии и тоа:
•

Физибилити студија за проценка на влијанието врз животната средина
(VIM), COËI, Декември 2006 година;

•

Проект на имплементација EGIS јуни 2010 година.
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Должината на патот е околу 55 километри кој е поделен во два дела и тоа:
•

Северна делница: На север од Липјан до Качаник, со растојание од 42 км; и

•

Јужна делница: Од Качаник до граница со Македонија, со растојание од 13
км.
Оваа поделба на проектот придонесува прилагодувања на животната

средина и физичките ограничувања, односно овозможува надополнување на
изградбата во различни фази, доколку е тоа потребно. Според Дизајнираните
стандарди, во северниот дел, главниот дизајн е во согласност со TEM стандардите
во однос на геометриските карактеристики за ограничување на брзината на 120
км/ч. Понатаму патот е дизајниран со две ленти (линии за сообраќаен проток од
3,75 м) со кривини почнувајќи од 3,0 м.
Во јужниот дел, топографските ограничувања, покрај ограничувањата за
животната средина и потребата за да се обезбедат ефективни трошоци за дизајн,
доведоа до донесување на одлуката за намалување на проектираната брзина од 80
км/ч. Профилот на пресекот на јужниот дел е дефиниран како:
•

Двојни сообраќајни ленти со ширина од 3,50 м.;

•

Зелена зона со ширина од 2,6 м, со кривина до центарот од типот на Њу
Џерси;

•

Кривина со ширина од 2,5 м.
Изведена е сеопфатна студија со цел проценка на влијанието на животната

средина (EIA, EMMP и извештај за бучава). Извештајот на EIA кореспондира со
барањата на Директивата 85/337/EEC како што е утврдено со директивата
97/11/EC162100. Главното ограничување на проектот во однос на заштитата на
животната

средина се

однесува

на

близината

на зградите со

новата

инфраструктура, следствено проблеми со бучава, при што се препорачува
надвозник кој ќе има помалку влијание врз луѓето. Структурата на автопатот е
следна:
Северна делница:
71 структури кои опфаќаат:
• 33 надвозници и подвозници;
• 1 железничка крстосница;
• 4 мостови над река;
100
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• 34 хидроструктури.
Јужна делница:
31 структури кои опфаќаат:
•

2 големи водоводни претпријатија;

•

7други водоводни претпријатија;

•

8 надвозници и подвозници;

•

1 подвозник за пешаците;

•

13 хидроструктури.

Тунели:
Во јужниот дел е предвидено изградба на три тунели, каде секој од нив се состои
од двонасочни правци со по две ленти, измеѓу со коридор на секои 300 метри.
Должината на тунелот во Качаник е 2,2 км, додека тунелот во Лајч е 0,9 км и
тунелот во Кашан е 0,2 км. Проектот ќе ја опфати целосната потребна опрема
согласно меѓународните стандарди, вклучувајќи ги и заштитините сигнали,
автомобилските знаци и сообраќајните пораки од различни видови, патните знаци
и друго. Патното осветлување ќе биде распределено во одредени зони или
области, тунели и раскрсници. Проектот ќе се спроведува согласно финансиските
можности.
Во Косово министерството за животна средина има инсталирано мрежа за
следење на квалитетот на воздухот во неколку локалитети низ Косово. Бројот на
мониторинг станици се базира на студија, во согласност со Директивата на ЕУ
2008/50/ЕC101.
Ред
Бр.

Општина

Ид.бр. на
станицата

Локација

Вид на зона

Вид на
станица

1

Приштина

RKS01SU01?

ИХМК Приштина

Периферија

Позадина

RKS02UT01

Екс-зграда „Рилиндја“

Урбана

Сообраќај

2

Митровица

RKS03UBM

Метеоролошка станица
Митровица

Урбана

Позадина

3

Дренас

KS04UB/IBD

Двор на општина

Урбана/
индустриска

Позадина

4

Хани Елезит

KS05UB/IBHE

О.У. „Иљаз Тачи“

Урбана/

Позадина

101
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индустриска

5

Пеќ

KS06UBPE

Плоштад „Луан
Харадинај“

Урбана

Позадина

6

Ѓаковица

KS07UTGJK

Улица на УЧК

Урбана

Сообраќај

7

Призрен

KS08UBPZ

Двор на општина

Урбана

Позадина

8

Гњилане

KS09UTGJL

Двор на општина

Урбана

Сообраќај

9

Штрпце

KS10RBSHP

Туристичка
Брезовица

Рурална

Позадина/
референца

зона

во

Табела VI.1. – Mрежа за следење на квалитетот на воздухот во Косово102
Во текот на 80-тите години заради научни докази за глобалните климатски
промени и нивните последици, се појави загриженост помеѓу политичарите,
научниците и јавноста. Во 1992 година во Рио Де Жанеиро е усвоена Рамковнна
Конвекција за климатски промени и истата стапи во сила во 1994 година и досега
е ратификувана во 192 земји. Понатаму следуваат големи обврски за сите земји и
се однесуваат за изготвување и имплементација на политики за намалување на
емисиите на стакленичките гасови. Главната цел на конвенцијата е соочување и
ублажување на ефектите од климатските промени и глобалното затоплување
преку стабилизација на емисите за гасови кои предизвикуваат ефект од стаклена
градина. Во 1997 година како дополнување на Конвенцијата за климатски
промени е усвоен Протоколот на Кјото кој предвидува четири механизми103:
•

Агрегација на емисии-односно две или повеќе земји можат да ги спојат
своите права на емисии на заедничко ниво, преку заеднички утврдени
граници, односно заеднички квоти за права на емисијата на гасови што
предизвикуваат ефект на стаклена градина. Следствено, на регионално
право со создава можност за групирање на правата на емисии.

•

Заедничко спроведување практикување на современа технологија со
високи стандарди за енергетска ефикасност и заедничка соработка во
други слични заеднички проекти за намалување на емисионите штетни
гасови.

102

Kryetari i Republikës së Kosovës, 2013, http://www.presidentksgov.net/repository/docs/TRT_6_ALB_Version2.pdf
103
https://europa.eu/european-union/index_en
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•

Систем за трговија, според кој земја што има повеќе права за емисија за
гасови споредбено на нејзините потреби, може за надомест да ги отстапи
на земјата што има потреба за емисија на овие гасови, односно дава
можност да ги продаде.

•

Механизам за чист развој според кој земјите имаат можност да змаат
кредити за емитување во насока на создавање проекти кои ќе имаат
допринес кон намалување на гасовите.
Во 2006 година, Министерството за животна средина и Енергетската

корпорација на Косово обави дека Косово А испуштило околу 1,5 милиони тони
CO2 и Косово Б околу 3,6 милиони тони. Новите автомобили и камиони се
опфатени со технологија за намалување на штетните емисии, сепак повеќето
возила во Косово се стари модели кои испуштаат големи количини на гасови, а
следствено на тоа општите пресметки покажуваат дека 10 % од сите емитирани
гасови произлегуваат од возилата. Косовската агенција за заштита на Животната
средина објави податок дека приближно 5,5 милиони тони на CO2 се емитуваат
само од возилата во Косово.
Косово

веќе

ги

започна

своите

напори

за

усогласувањето

на

законодавството на животната средина во согласност со ЕУ, со цел да се
постигнат објективите на ЕУ, за до 2020 година, ги редуцира гасовите и да ја
зголеми употребата на обновливата енергија до 20 %, преку подготовка на
стратегија за климатски промени во согласност со UNFCCC. Косово има низок
степен на развој на економијата и спаѓа во групата на земјите во развој.
Косово во нејзината територија поседува неколку од клулните центри на
Европскиот и Балканскиот биодиверзитет, како и прекрасни природни пејсажи,
следствено во територијата на Косово постојат две од главните центри на
флористичка разновидност на Европа104. Географската положба на Косово
придонесува да биде богата со природни заштитени зони кои како бројка
изнесуваат околу 97 области со површина од 47.842,34 хектари или 4,39 % од
целата територија на Косово. Понатаму предложени се над 195 области,
вклучувајќи го и бисерот на Косово, а тоа е националниот парк „Bjeshkët e

Veselaj et al. “Biodiversity conservation in Kosovo ëith focus on biodiversity centres” Journal of
Environmental Biology Vol. 33, p. 307-310, 2012
104
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Nemuna“ со површина од 62.488 хектари105, како и проширувањето на
националниот парк „Mali Sharr“ со површина од 22,00 хектари.

Bjeshket e nemuna- natural pearl of Kosovo- analysis of the process of national park designation”
REC and KFOS, 2010, Prishtina
105
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7. Студија на случај автопатот „Ибрахим Ругова" – Косово

Во време на светска економска криза која што се манифестира во многу
различни димензии и во многу различни сектори, како на пример недостигот на
потребните инвестиции во патната и сообраќајната инфраструктура, како и во
транспортот . Еден од најпогодените сектори од кризата беше токму патната
инфраструктура.

Падот

на

производството,

зголемената

невработеност,

намалувањето на владините инвестиции, негативно влијае врз целокупната
економска атмосфера. Како одговор на горе наведените негативни ефекти, многу
земји почнаа да ги зголемуваат инвестициите во инфраструктурни проекти,
најмногу во патната и сообраќајната инфраструктура, како одговор на кризата.
Почетокот на светската економска криза, Косово ја најде неподготвена и со
многу проблеми. Како млада држава која во 2008 година прогласи независност,
првата година како незвисна држава Косово се соочи со многу проблеми. Освен
светската економска криза, Косово имаше политички, економски и социјални
проблеми. Големата невработеност, недостигот на странски инвестиции,
политичката нестабилност, како и многу други проблеми, уште повеќе ја
влошуваа и така многу лошата економска, политичка и социјална клима.
Во недостиг на домашно производство, многу компании од Косово беа
насочени кон увозот на производи од Србија, како и од Македонија. Патната
мрежа во Косово беше во релативно лоша состојба и многу заостануваше зад
земјите во регионот. Кавалитетот на патишата беше далеку од просекот на земјите
од ЕУ, но и од земјите на регионот.
Должина на патиштата на 1000 км2
Косово

783 км/1000 км2

Албанија

657 км/1000 км2

Србија

494 км/1000 км2

Македонија

518 км/1000 км2

Хрватска

506 км/1000 км2

БиХ

427 км/1000 км2

Табела VII.1. - Должина на 1000 квадратни километри
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Според покриеноста на земјата со патишта, Косово е последна во регионот.
Додека според индикаторот километри - патишта на 1000 жители, Косово има 4,2
км / 1000 жители и е предпоследна во регионот, и тоа пред Албанија (3,5), додека
Србија (4,8), БиХ (5,6) и Македонија и Хрватска (6,4).

Патиштата во Косово
Министерството за Инфраструктура

Општините

1.951 км

6.571 км

Магистрални

Регионални

Локални

Градски

647 км

1.304 км

6.000 км

571 км

Вкупно 8.522 км
Табела VII.2. - Патиштата во Косово
Вкупната должина на патната мрежа во Косово изнесува 8.522 км, од кои
поголемиот дел се изградени во почетокот на 60 - тите години од минатиот век.
Во надлежност на Министерството за Инфраструктура се вкупно 1.951 км, од кои
магистрални патишта се 647 км и регионални патишта 1.304 км, додека во
надлежност на општините се 6.571 км, од кои 571 км урбани (градски) патишта и
6.000 км локални патишта.106

9%
Автопат

30%
61%

106

Магистрални патишта
Регионални патишта

Rashtica E. (2016), Infrastruktura rrugore e Kosovës, pag.4

133

Слика VII.1. - Инфраструктурата на патиштат во Косово
Поради лошата состојба на патишата во Косово, Владата на Република
Косово во почетокот на 2006 година, донесе одлука за инвестиции во патната
инфраструктура, односно изградбата на два главни автопати, кои што ќе го
поврзуваат Приштина со Тирана и Скопје, како и со другите градови во
внатрешноста на територијата на Косово.
•

Првиот автопат ( Автопатот 6) или подоцна именуван “Арбер Џафери”, е
со должина од 65 км, односно од Приштина до Хани и Елезит, границата
со Република Македонија.

•

Вториот автопат (Автопатот 7) или подоцна именуван “Ибрахим Ругова”,
кој е со должина од 118 км, и го поврзува граничниот премин Мердаре –
Приштина –граничен премин Морина, границата со Албанија.
Изградбата на овие клучни делници за Косово, значат и поврзување на

Косово со земјите од регионот, но и пошироко. Подобрувањето на транспортниот
сообраќај во Косово, како и на транспортната инфраструктура во Косово како дел
од Југоисточна Европа, претставува приоритет за косовската Влада. Па така во
2005/2006 година, Владата на Косово во согласност со плановите на СЕЕТО за
приоритетни ги постави изградбата на двете главни патишта кои имаат за цел
поврзување на Приштина со другите глави центри од соседството, односно
поврзување на Приштина со Тирана и Скопје. Автопатот Ибрахим Ругова почна
со изградба во април 2010 година, додека во 2013 година се заврши изградбата.
Автопатот е со должина од 118 км и изградбата на истиот чинеше 824 милион
евра, што претставува најголем инфраструктурен проект во Косово. Целиот
проект е финасиран од косовската Влада.
Изградбата на автопатот “Ибрахим Ругова” кон Тирана (118 км) и
автопатот “Арбер Џафери” кон Скопје ( 65 км од Приштина до граничниот
премин Хани и Елезит), покрај поврзувањето на Приштина / Косово со Албанија и
Македонија има за цел да ја вклучи Косово во главната транспортна мрежа на
Југоисточна Европа. Автопатот “Ибрахим Ругова” кон Тирана е во целосна
функција, додека автопатот “Арбер Џафери” кон Скопје е во изградба и ќе чини
околу 650 милион евра. Двата инфраструктурни проекти се финансирани од
буџетот на Република Косово и ќе чинат околу 1,5 милијарди евра.
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Освен поврзувањето со транспортната мрежа на Југоисточна Европа, двата
автопати исто така позитивно ќе влијаат врз зголемувањето на транспортот на
луѓе, стока и услуги, како и поврзување на косовскиот бизнис со оној од регионот
и пошироко.
При донесувањето на одлуката за изградбата на автопатот “Ибрахим
Ругова” кон Тирана – Албанија, беа земени во предвид неколку фактори, имајќи
ги во предвид дека изградабата на истиот чинеше 824 милион евра, односно под
знак прашалник беше дали истиот е економски оправдан. Изградбата на автопатот
од Приштина до граничниот премин Мердаре овозможува поврзување на
Приштина и со градовите во западноот дел на Косово, а со тоа и зголемување на
движењето на луѓе, стока и услуги во тој дел од Косово. Од 2013 година кога е
пуштен во целост автопатот, имаме постојано зголемување на движењето на луѓе,
не само кон поголемите градови во тој дел од Косово, но и кон Албанија и
обратно, што позитивно влијае во развојот на туризмот, поврзување на
различните бизниси со оние од Албанија, како и зголемување на инвестициите во
тој дел од Косово.
Финансирањето на двата проекта од страна на косовската Влада
преставуваше голем проблем, голема бариера за буџетот на државата. Од страна
на Меѓународниот Монетарен Фонд (ММФ) постојано имаше забелешки околу
начинот на финансирање на проектите. За жал по завршување на автопатот
“Ибрахим Ругова”, конечниот износ ги надмина очекувањата, што на крај
резултираше со скратувања на финансирањето на другите капитални проекти како
на пример во образованието, здраството, како и во изградбата на локални
патишта. Според многу експерти освен позитивната страна што го има овој
автопат, односно поврзувањето со Албанија, скратувањето на времето за
патување, безбедноста, зголемување на транспортот на добра и луѓе во двате
правци, автопатот има и негативни страни како што се: високата цена за изградба,
трошењето на огромни буџетски пари само на еден проект, неможноста автопатот
да се изгради преку партнерство со други компании, недостапноста на поголем
број информации поврзани со договорот за изградба на истиот и итн. Од страна на
Владата на Косово постојано се потенцираше дека изградбата на автопатот ќе
влијае врз намалувањето на невработеноста, што во краток рок се оствари. За
време на реализација на проектот беа ангажирани стотици работници од Косово,
но по завршувањето на проектот истите останаа без работа.
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Сепак треба да се потенцира дека изградбата на автопатот „Ибрахим
Ругова“ е еден од клучните моменти во економскиот развој на Косово.
Единствена „дамка” во целиот тој капитален проект останува големата цена за
изградба на истиот, како и нетранспарентноста на проектот во целина.
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Глава VIII - Истражување
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Методи на истражување
При ова истражување е користен метод на испитување или анкетирање на
испитаници, односно на компании од Република Косово на кои главна дејност им
е транспортот во Република Косово и во регионот. За оваа цел е користен
структуриран прашалник, кој е сооставен од два дела, и тоа:
•

Општи информации за анкетираното лице и информации за компанијата, и

•

Прашања поврзани со транспортот и патната инфраструктура во Косово.
Истражувањето е спроведено во временски период од еден месец

(декември 2017 година), додека прашалниците се доставени преку електронска
пошта. Во период од еден месец се добиени 72 пополнети анкети, поточно
пополнети анкети од 72 компании во Република Косово. Прашалникот е
формиран на Google Docs, доставен преку е-маил до испитаниците и беше
анонимен.
Податоците од истражувањето се статистички обработувани со помош на
софтверската програма SPSS Statistics Software. При обработката на податоците се
јавува отстапување од -0,1% и +0,1%, но се заокружува на 100% со цел
заокружување на процентуалната вредност. Овие варијации не влијаат на крајните
резултати од истражувањето.
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Резултати од истражувањето
I. Општи информации за анкетираните лица
1. Испитаници според пол
На анкетниот прашалник одговориле вкупно 72 испитаници, од кои 66
припадници од машкиот пол и 6 од женскиот пол.
Мажи - 91,67 % и
Жени – 8,33%.
Испитаници според пол

V
a
l
i
d

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

машки

66

91.6

91.6

91.6

женски

6

8.3

8.3

100,0

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.1.1. - Испитаници според пол

Графикон VIII.1.1. - Испитаници според пол

2. Испитаници според старосната структура
Според добиените податоци од истражувањето се согледува дека најголема
старосна структура на испитаниците кај компаниите е помеѓу 36 и 50 години. Од
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вкупно 72 испитаници, 39 или 54,1 % се на возраст 36 – 50 години, 21 или 29,1 %
се на возраст од 51 – 64 години и 12 или 16,6 % се на возраст од 20 – 35 години.
Структура на испитаници според возраста
Frequency

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

V

20-35

12

16,6

16,6

16,6

a

36-50

39

54,1

54,1

70,7

l

51-64

21

29,1

29,1

100,0

i

Total

72

100,0

100,0

d

Табела VIII.1.2. - Структура на испитаници според возраста

Графикон VIII.1.2. - Структура на испитаници според возраста
3. Степен на образование на испитаниците
Според степенот на образованието на испитаниците, дури 53 или 73,6 % од
испитаниците се со високо образование, додека со средно се 15 или 20,8 % и со
магистерски студии се 4 или 5,5 %. Со докторски студии немаме ниту еден
испитаник.
Степен на образование

V

Средно

Frequency

Percent

15

20,8

Valid
Percent
20,8

Cumulative
Percent
20,8
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a
l
i
d

Високо

53

73,6

73,6

94,4

Магистер

4

5,5

5,5

99,9

Доктор

0

0

0

100,0

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.1.3.- Степен на образование

Графикон VIII.1.3. - Степен на образование на испитаниците
4. Местоположба на компаниите
Според местоположбата на компаниите, опфатени се компании од целата
територија на Република Косово, додека најмногу испитаници се од главниот град
Приштина и тоа дури 41 или 56,9 % од вкупниот број на испитаници.

Број на компании според местоположба
Градови
Приштина
Урошевац
Гњилане
Митровица
Пеќ
Призерен
Ѓаковица
Вкупно

Број на компании
41
9
8
7
3
2
2
72

Процент
56,9
12,5
11,2
9,7
4,2
2,7
2,7
100

Табела VIII.1.4. - Според местополжба на компаниите
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II. Прашања поврзани со транспортот и патната инфраструктура
1. Дали сте член на некое транспортно здружение ?
Според податоците од истражувањето, на прашањето Дали сте член на
некое транспортно здружение ? одговориле вкупно 72 компании од кои, 53 се
членови на меѓународно транспортно здружение, 69 се членови на домашните
транспортни здруженија и 7 заокружиле со други. На првото прашање
анкетираните лица можеа да закружат или да даваат повеќе одговори.
Високиот процент на компании кои се дел од меѓународните здруженија
само укажува на тоа дека поголем дел од транспортните компании во Косово
освен на домашниот пазар, транспорт на добра и услуги го вршат и надвор од
Косово.
Дали сте член на некоје здружение?
Здруженија

Број на компании

Процент

Меѓународни здруженија

53

73,6 %

Домашени здруженија

69

95,8 %

Друго на здруженија

7

9,7 %

Табела VIII.2.1. – Бројот на компании зачленети во домашни, меѓународни и
други транспортни здруженија
2. Колку време се бавите со дејноста транспорт ?
Според податоците од прашањето Колку време се бавите со дејноста
транспорт? поголем дел од транспортните компании во Република Косово ја
обавуваат оваа дејност од 6 до 10 години и тоа дури 47 или 65,2 % од
испитаниците, со 2 до 5 години се 17 или 23,6 % од испитаниците, со над 10
години се 5 или 6,9 %, додека со само 3 или 4,1 % од испитаниците или поточно
компаниите почнале да се бават со оваа дејност во последните 12 месеци.
Колку време се бавите со дејноста транспорт?

V
a
l

Frequency

Percent
4,1

Valid
Percent
4,1

Cumulative
Percent
4,1

1 година

3

2 до 5

17

23,6

23.6

27,7
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i
d

6 до 10

47

65,2

65,2

92,9

Над 10 год.

5

6,9

6,9

100,0

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.2.2. – Колку време се бават со транспорт

НАД 10 ГОДИНИ

6.9%

ОД 6 ДО 10 ГОДИНИ

65.2%

ОД 2 ДО 5 ГОДИНИ
1 ГОД.

23.6%
4.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Графикон VIII.2.1. – Колку време се бават со транспорт
3. Со каков вид на транспорт се бавите ?
На прашањето Со каков вид на транспорт се бавите ? одговориле вкупно 72
испитаници од кои само со внатрешен транспорт на добра и услуги се 12 или 16,7
% од испитаните компании, со само меѓународен транспорт се 5 или 6,9 %, додека
со комбиниран внатрешен и меѓународен транспорт се 55 или 76,3 % од
испитаните компании. Очекуван беше високиот процент на компании кои се бават
и со внатрешен и меѓународен транспорт 76,3 % имајќи го во предвид големиот
увоз на стока и добра од меѓународните пазари.
Со каков вид на транспорт се бавите?
Само со внатрешен транспорт

12

16,7 %

5

6,9 %

Внатрешен и меѓународен транспорт

55

76,3 %

Вкупно

72

100 %

Само со меѓународен транспорт

Табела VIII.2.3. – Вид на транспорт
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Графикон VIII.2.2. – Вид на транспорт
4. Дали имате лиценца за меѓународен транспорт ?

Графикон VIII.2.3. – Лиценца за меѓународен транспорт
Според анализата на податоците од прашањето Дали имате лиценца за
меѓународен транспорт ? од вкупно 72 испитаници или транспортни компании 16
или 22,2 % имаат дозвола за меѓународен транспорт, 54 или 75 % од
испитаниците одговориле негативно и само 2 или 2,8 % одговориле со не знам.
Очекуван беше високиот процент на компании кои немаат лиценца за вршење на
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дејноста меѓународен транспорт. Токму немањето лиценца за меѓународен
транспорт е и еден од главните проблеми со кои се соочуваат поголем дел од
компаниите кои се бават со дејноста транспорт.
Според податоците од Министерството за инфраструктура на Република
Косово, а врз основа на важечките правни акти потребно е линценцирање на сите
транспортни оператори кои поседуваат комерцијални возила со тежина од над 3,5
тона. Па така, лиценците за транспорт на добра и услуги се поделени на две групи
и тоа:
• Прва група:
- Лиценци за меѓународен транспорт на стоки за трети лица со изнајмување и
• Втора група:
- Лиценца за меѓународен транспорт на стока за лични потреби и
- Лиценца за превоз на опасни материи.
Во 2016 година се лиценцирани вкупно 591 компании од кои:
• Лиценца за меѓународен транспорт на стоки за трети лица, 76 лиценци.
• Лиценца за меѓународен транспорт на стоки за лична потреба, 13 лиценци.
• Лиценца за превоз на опасни материи, 11 лиценци.
• Сертификат за трети лица со изнајмување, 433 лиценци.
• Сертификат за лични потреби, 58 лиценци.
Додека во 2017 година се лиценцирани вкупно 425 компании, односно 166
помалку линценци од она од 2016 година, од кои:
• Лиценца за меѓународен транспорт на стоки за трети лица, 52 лиценци.
• Лиценца за меѓународен транспорт на стоки за лична потреба, 13 лиценци.
• Лиценца за превоз на опасни материи, 14 лиценци
• Сертификат за трети лица со изнајмување, 315 лиценци.
• Сертификат за лични потреби, 31 лиценца.
Лиценца (дозвола) за меѓународен транспорт
Frequency
V
a
l
i
d

Да

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

16

22,2

22,2

22,2

2

2,8

2,8

25

Не

54

75

75

100,0

Total

72

100,0

100,0

Не знам

145

Табела VIII.2.4. – Лиценци за меѓународен транспорт
Високиот процент од дури 75 % од компаниите кои не поседуваат лиценца
за меѓународен транспорт, пред се се должи на административни проблеми,
проблеми при добивањето на виза за лицата кои го вршат транспортот, како и на
различните бариери со кои транспортните компании од Косово се соочуваат при
вршењето на дејноста меѓународен транспорт.
5. Дали наидувате на потешкотии при обезбедување на потребната
документација за вршење на меѓународен транспорт ?
На прашањето Дали наидувате на потешкоти при обезбедување на
потребната документација за вршење на меѓународен транспорт? одговориле
вкупно 72 испитаници или менаџери на транспортни компании. Очекуван беше и
високиот

процент

на

испитаници

кои

наидуваат

на

потешкотии

при

обезбедувањето на потребната документација за вршење на меѓународниот
транспорт и тоа од вкупно 72 испитаници дури 68 или 94,4 % од нив се изјасниле
со Да, за разлика од оние 3 или 4,1 % од испитаниците кои немаат проблем при
обезбедувањето на потребната документација за вршење на меѓународен
транспорт.

Графикон VIII.2.4. – Потешкотии за меѓународен транспорт
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Косово како ново формирана држава сеуште наидува на проблеми со
признавањето на дел од нејзините документација во одредени земји, па така при
вршењето на меѓународниот транспорт, често пати транспортните компании
наидуват на потешкоти и бариери во вршењето на нивната дејност. Еден од
клучните проблеми е неможноста на косовските граѓани да патуваат слободно во
земјите на ЕУ, односно бариерата од визниот режим што косовските граѓани
сеуште ја имаат при патување во ЕУ.
Потешкоти при обезбедување на потребната документација за
вршење на меѓународен транспорт

V
a
l
i
d

Frequency

Percent

68

Не знам
Не

Да

Total

94,4

Valid
Percent
94,4

Cumulative
Percent
94,4

1

1,4

1,4

95,8

3

4,1

4,1

100,0

72

100,0

100,0

Табела VIII.2.5. – Потешкотии за меѓународен транспорт
6. Дали Вашиот возен парк ги исполнува потребните услови за вршење на
меѓународен транспорт ?

Број на регистрирани возила од 2011 до 2017 над 3,5 тона
Година
Бр.

2010
7288

2011
11540

2012
12155

2013
16621

2014
15619

2015
16593

2016
17895

2017
18272

Табела VIII.2.6. – Регистрирани возила од 3,5 и над 3,5 тона
Од 2010 година до 2017 година бројот на возила кои се употребуваат за
транспорт постојано расте, па така во 2010 година бројот на регистрирани возила
во Република Косово изнесуваше вкупно 7288 возила од 3,5 и над 3,5 тона, за во
2017 година бројот на регистрирани возила да постигне на 18272 возила од 3,5 и
над 3,5 тона. Ова само ги потврдува и податоците од прашањето Дали Вашиот
возен парк ги исполнува потребните услови за вршење на меѓународен транспорт
? од кои 59 или 81,9 % од испитаниците се изјасниле дека нивниот возен парк ги
исполнува условите за вршење на меѓународниот транспорт, додека само 3 или

147

4,1 % од испитаниците се изјасниле дека нивниот возен парк не ги исполнува
условите.
Бројот на возила во 2017 година (18272 возила од 3,5 и над 3,5 тона) пред
се се должи и на големиот развој на градежниот сектор, но и на големата потреба
на транспортот на добра и услуги во Косово и големиот увоз на добра и услуги
кон Косово. Поголемиот дел од возилата регистрирани во 2017 година, односно
возила од 3,5 и над 3,5 тони се со потекло од Германија.

Графикон VIII.2.5. - Услови за вршење на меѓународен транспорт
Исполнети услови за вршење на меѓународен транспорт
Frequency
V
a
l
i
d

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Да

59

81,9

81,9

81,9

Не знам

10

13,9

13,9

95,8

3

4,1

4,1

100,0

72

100,0

100,0

Не
Total

Табела VIII.2.7. – Услови за вршење на меѓународен транспорт
7. Дали наидувате на потешкотии при вршење на меѓународен транспорт ?
На прашањето Дали наидувате на потешкотии при вршење на меѓународен
транспорт ? одговориле вкупно 72 испитаници од кои 47 или 65,3 % од
испитаниците при вршење на меѓународниот транспорт наидуваат на потешкотии,
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осносно имаат проблеми за нормално вршење на нивната работа. Од анализата на
податоците на ова прашање 12 лица или 16,7 % не наидуваат на потешкотии при
вршењето на меѓународниот транспорт, додека 13 или 18 % немаат одговор.
Најголем проблем е неможноста на возачите да се снабдуваат со визи за
патување во зоната на ЕУ, како и честите бариери поради нерешавањето на
спорот со Србија. Високиот процент на испитаници дури 65,3 % кои наидуваат на
проблеми беше очекуван и поради бирократските процедури за земање на
лиценца за меѓународен транспорт од косовските институции.

Графикон VIII.2.6. - Потешкотии при вршењето на меѓународниот транспорт
Потешкотии при вршење на меѓународниот транспорт
Frequency
V
a
l
i
d

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Да

47

65,3

65,3

65,3

Не знам

13

18,0

18,0

83,3

Не

12

16,7

16,7

100,0

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.2.8. – Потешкотии при вршењето на меѓународниот транспорт
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8. Дали косовската легислатура е усогласена со она на ЕУ?
Од 2008 година до сега, Косовската Влада напорно работи во насока на
усогласеноста на законите на Република Косово со оние на ЕУ, каде што Косово
се стреми да се зачленува. Според Владата на Република Косово досега се
усвоени

голем

број

на

закони

кои

се

однесуваат

на

сообраќајот,

инфраструктурата, како и на транспортот на добра и услуги. Но за жал, сепак
нивното применување во секојдневниот живот е со слаб интензитет. Според
анализата на прашањето Дали косовската легислатура е усогласена со она на ЕУ?
дури 21 или 44,4 % од испитаниците се изјаснија дека косовската леглислатура не
е усогласена со она на ЕУ, 19 или 26,4 немаат одговор и 32 или 29,2 % одговориле
со да. Високиот процент на лица кои што одговориле со не знам укажува на
слабото познавање на домашните и законите на ЕУ.
Во изминатите години Косово напорно работи во усогласување на законите
со оние на ЕУ, па така за потребите на усогласувањето на законите со оние на ЕУ
се донесени одредени закони како на пример: Закон Бр. 04 / L-179 за патен
сообраќај (последна измена, јуни, 2013 год); Закон Бр. 04 / L-183 за транспорт на
опасни материи во сообраќајот (последна измена, април, 2013 год.); Закон Бр. 02 /
L-70 за безбеност во патниот сообраќај (последна измена април, 2013 год.); Закон
Бр. 05 / L - 064 за возачка дозвола (усвоена во 2016 год.); Закон Бр. 05 / L-088 за
сообраќајни правила (усвоена во 2016 год.) и Проект-законот за автомобили кој е
во јавна расправа).
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Графикон VIII.2.7. - Усогласеноста на косовската леглислатура со она на ЕУ
Усогласеноста на косовската легислатура со она на ЕУ
Frequency
V
a
l
i
d

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Да

21

29,2

29,2

29,2

Не знам

19

26,4

26,4

55,6

Не

32

44,4

44,4

100,0

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.2.9. - Усогласеноста на косовската леглислатура со она на ЕУ
9. Дали сте задоволни од општата патна инфраструктура во Косово ?
На прашањето Дали сте задоволни од општата патна инфраструктура во
Република Косово ? 44 или 61 % од испитаниците воопшто не се задоволни и не
се задоволни од општата патна инфраструктура во Република Косово, додека 22
или 30,5 % се сосема задоволни и задоволни, а 6 или 8,3 % немаат одговор. Во
изминативе години Република Косово вложува многу финансиски средства во
подобрувањето на патната ифраструктура. Огромни суми на пари се прелеани за
одредени проекти или автопати, како што е автопатот “Ибрахим Ругова” и
автопатот кон Скопје кој е во изградба, но незадоволството е пред се кон
регионалните и локалните патишта кои се во многу лоша состојба. Во недостиг на
финансиски средства многу патишта се во лоша состојба, често тие само се
закрепнуват но не и целосно да се реконструираат.

Задоволни од патната инфраструктура во Република Косово
Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

V
a
l
i

Воопшто не сме здоволни

13

18,0

18,0

18,0

Не сме здоволни

31

43,0

43,0

61,0

Немам одговор

6

8,3

8,3

69,3

d

Сме здоволни

19

26,4

26,4

95,7

Сосема сме здоволни

3

4,1

4,1

100,0

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.2.10. – Задоволството од општата патна инфраструктура во Косово
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Графикон VIII.2.8. - Задоволството од општата патна инфраструктура во Косово
10. Дали сте задоволни од патната инфраструктура на автопатот
“Ибрахим Ругова”?
За разлика од големото незадоволство од општата патна инфраструктура во
Република Косово (61 %), според анализата на податоците од истражувањето
направено кај 72 испитаници или транспортни компании во Република Косово, на
прашањето Дали сте задоволни од патната инфраструктура на автопатот
“Ибрахим Ругова” ? овој процент е многу помал и изнесува само 11,1 % или 8 од
испитаниците кои не се воопшто задоволни и не се задоволни од патната
инфраструктура на автопатот “Ибрахим Ругова”, 6 или 8,3 % кои немаат одговор,
додека 80,6 % од испитаниците се задоволни и сосема задоволни.

Задоволни од патната инфраструктура на автопатот “Ибрахим Ругова”
Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

V

Воопшто не сме здоволни

2

2,8

2,8

2,8

a

Не сме здоволни

6

8,3

8,3

11,1

l

Немам одговор

6

8,3

8,3

19,4

i

Сме здоволни

38

52,8

52,8

72,2

d

Сосема сме здоволни

20

27,8

27,8

100,0

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.2.11. – Задоволството од патната инфраструктура на автопатот
“Ибрахим Ругова”
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Графикон VIII.2.9. - Задоволството од патната инфраструктура на
автопатот “Ибрахим Ругова”
Изградба на автопатот “Ибрахим Ругова” на Косово му овозможи брз и
лесен пристап до пристаништето во Драч, Република Албанија , а со тоа и пристап
до меѓународниот пазар. Со години Косово беше зависна од Србија и Република
Македонија, односно од Солунското пристаниште во Грција. Со отварање на
автопатот во 2013 година трговската размена помеѓу Косово и Албанија се
зголеми, како и транспортот на добра и услуги. Од 2012 година па навака бројот
на лица кои патуваат низ автопатот е се поголем.
11. Како ја оценувате сумата од 824 милион евра за изградбата на автопатот
“Ибрахим Ругова”?
Според истражуваните лица од анкетниот прашалник, од 72 испитаници
или компании со дејноста транспорт, дури 49 или 68 % од испитаниците мислат
дека цената за изградба на автопатот “Ибрахим Ругова” од 824 милион евра е
многу висока. Немат одговор 3 или 4,1 % од испитаниците, додека 20 или 26,9 %
мислат дека цената е нормална.
Високата цена долго време беше критикувана и од домашните експерти,
кои мислат дека цената на автопатот е многу висока и е над просечната цена на
изградба на автопати во земјите не ЕУ. Според истражувањето на Doll & Essen
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кои во 2008 година ги објавија трошоциите во врска со изградбата на автопати и
нивните трошоци во земјите не ЕУ, следствено Австрија е земјата со највисока
цена за 1 км изграден автопат и тоа со 13 милиони евра во просек, проследено од
Унгарија со 11 милиони евра, Словачка со околу 10 милиони евра и Чешка со 9
милиони евра. Ако Косово беше дел од ова студија, Косово ќе беше на второто
место со над 11 милиони евра за 1 км автопат. За разлика од Косово, земијите од
регионот како Хрватска и Словенија плаќаа многу помалку и тоа само 7 милиони
евра за 1 км автопат.

Графикон VIII.2.10. - Цената за изградба на автопатот “Ибрахим Ругова”

Цената за иградбата на автопатот “Ибрахим Ругова”
Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

V

Многу висока

22

30,5

30,5

30,5

a

Висока

27

37,5

37,5

68

l

Немам одговор

3

4,1

4,1

72,1

i

Нормална

15

20

20

92,1

d

Сосема нормално

5

6,9

6,9

100,0

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.2.12. – Цената за изградба на автопатот “Ибрахим Ругова”
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12. Дали мислите дека изградбата на автопатот кон Скопје позитивно ќе
влијае врз ефикасноста и ефективноста на транспортот на добра и услуги
кон Република Македонија ?
Според анализата на податоците од прашањето Дали мислите дека
изградбата на автопатот кон Скопје ќе влијае позитивно врз ефикасноста и
ефективноста на транспортот на добра и услуги кон Република Македонија ? од
вкупно 72 лица дури 56 или 77,8 % од испитанициите мислат дека изградбата на
автопатот кон Скопје позитивно ќе влијае врз транспортот, како и врз
економската размена со Република Македонија, додека 13 или 18 % мислат дека
нема да влијае позитивно, а 3 или 4,1 % немаат одговор.
Според многуте експерти изградбата на автопатот кон Скопје не само што
позитивно ќе влијае врз ефикасноста и ефективноста на транспортот, туку и во
развојот на економијата, трговската размена со Република Македонија, како и
развојот на туризмот во двете земји. Исто така автопатот Приштина – Скопје, на
Косово ќе му овозможи и поврзување со Коридорот 10, а со тоа побрз пристап до
Солунското пристаниште.

Графикон VIII.2.11. – Ефикасноста и ефективноста на автопатот кон Скопје

Изградбата на автопатот кон Скопје ќе влијае врз ефикасноста и
ефективноста на транспортот на добра и услуги кон Р.М
Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent
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V

Воопшто нема да влијае

5

6,9

6,9

6,9

a

Нема да влијае

8

11,1

11,1

18

l

Немам одговор

3

4,1

4,1

22,1

i

Ќе влијае

36

50

50

72,1

d

Сосема ќе влијае

20

27,8

27,8

100,0

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.2.13. - Ефикасноста и ефективноста на автопатот кон Скопје
Податоците од прашањето Дали мислите дека изградбата на автопатот кон
Скопје ќе влијае позитивно врз ефикасноста и ефективноста на транспортот на
добра и услуги кон Република Македонија ? од вкупно 72 лица дури 56 или 77,8 %
од испитанициите мислат дека изградбата на автопатот кон Скопје позитивно ќе
влијае врз транспортот, ја потврдува главната хипотеза дека со развојот на
патната мрежа, преку инвестиции во патната мреќа ќе се зголеми и транспортот
на луѓе и стока, што позитивно ќе влијае брз целокупната економска состојба во
Косово. Таков е и резултатот од изградбата на автопатот “Ибрахим Ругова” кој
освен зголемувањето на транспортот на добра, луѓе и услуги помеѓу Република
Албанија и Република Косово, позитивно влијаеше врз економската размена
помеѓу двете земји. Со поврзувањето со автопат ко Косово, Република Албанија
од 2013 и наваму полека се качува на листата на земји со кои Косово има голема
трговска размена, па така во 2017 година, Албанија е втора на листат земји од кои
Косово увезува добра и услуги, додека на топ трите места каде Косово извезува
добри и услуги. Според Заводот за статистика на Република Албанија (INSTAT)
во 2017 година од Косово во Албанија влезеле над 1.7 милион граѓани, за разлика
од пред 10 години кога овој број не поминуваше ни нда 100.000 граѓани. Со
поврзувањето со автопат, патот помеѓу Приштина и Тирана се поминува за речиси
2 часа и 40 минути (со кола), за разлика од пред 10 години кога за истиот правец
Приштина – Тирана потребни беа над 24 часа. Патот Приштина –Тирана е со
должина од 256 км.
13. Дали мислите дека владините инвестиции на Република Косово во
патната инфраструктура се доволни ?
Лошата патна инфраструктура во Косово пред се се должи на недостигот
на инвестиции со децении. Со започнувањето на распадот на Југославија, почнаа
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и воените конфликти. Кон крајот на 90-тите Косово веќе беше во војна, која кога
заврши остави многу последици. Од конфликтот, како и од недостигот на
инвестиции со децении во патната инфраструктура, Косово се најде во лоша
сосотојба и речиси целосно изолирана од светот. На север и запад беше блокирана
од Србија и Црна Гора (тогашната Сојузна Република Југославија), патот кон
Албанија, особено од граничниот премин Морина до Драч беше во многу лоша
состојба и речиси не прооден за потешки возила. Единствена можност за увоз и
извоз беше преку Македонија.
Потикнати од големата потреба за промени, тогашните косовски
институции, подоцна и Владата на Република Косово почна со изготвување на
стратегија за развој на патната инфраструктура, особено за изградбата на
автоатите кон Тирана и Скопје. Поттик плус беше и веќе започнатиот автопат од
страна на Република Албанија, од Драч до граничниот премин Морина, Косово,
со што на Косово ќе му овозможи пристап до пристаништето во Драч.
Изградбата на автопатот Ибрахим Ругова, започнувањето на изградбата на
автопатот кон Скопје, како и најавите за изградбата на автопатот од Приштина до
Ниш, а со тоа и поврзвување со другите европски коридори се само дел од
стратегијата за развој на патната инфраструктура во Косово. Но, дали овие
инвестиции се доволни за развојот на Косово ? Од 72 испитаници или компании,
дури 33 или 45,8 % мислат дека не се доволни, 9 или 12,5 % немаат одговор, а 30
или 41,7 % од испитанициите мислат дека владините инвестиции во патната
инфраструктура се доволни.
Имајќи во предвид дека автопатот Ибрахим Ругова, како и автопатот кон
Скопје се финасирани од буџетот на Република Косово, кој што е најслабиот во
Европа, мислам дека сепак Косово има направено доволно во насока на развој на
патната инфраструктура.

157

Графикон VIII.2.12. - Владини инвестиици во Република Косово
Владините инвестиции на Република Косово во патната
инфраструктура се доволни
Frequency

Percent
41,7

Valid
Percent
41,7

Cumulative
Percent
41,7

30
9

12,5

12,5

54,2
100,0

V

Да

a

Не знам

l

Не

33

45,8

45,8

i
d

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.2.14. – Владини инвестиици во Република Косово
14. Дали мислите дека приклучувањето на Косово кон европските коридори
ќе влијае врз олеснувањето на меѓународниот транспорт на добра, луѓе и
услуги ?
Според податоците од горе наведеното прашање Дали мислите дека
приклучувањето на Косово кон европските коридори ќе влијае врз олеснувањето
на меѓународниот транспорт на добра, луѓе и услуги ? 53 или 73,6 % од
испитаниците или од анкетираните компании сосема се согласуваат и се
согласуваат дека приклучувањето кон европските коридори позитивно ќе влијае
врз олеснувањето на транспортот на добра, луѓе и услуги. Впрочем ова е и цел на
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косовската Влада, поврзувањето со европските коридори. Останатите 15 или 20,8
% воопшто не се согласуват и не се согласуваат и 4 или 5,5 % немаат одговор.

Графикон VIII.2.13. - Приклучувањето на Косово кон европските коридори

Приклучувањето на Косово кон европските коридори ќе влијае врз
олеснувањето на меѓународниот транспорт на добра, луѓе и услуги
Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

V

Воопшто не се согласувам

4

5,5

5,5

5,5

a

Не се согласувам

11

15,3

15,3

20,8

l

Немам одговор

4

5,5

5,5

26,3

i

Се согласувам

41

56,9

56,9

83,2

d

Сосема се согласувам

12

16,7

16,7

100,0

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.2.15. – Приклучувањето на Косово кон европските коридори
Исто така, податоците од прашањето Дали мислите дека приклучувањето
на Косово кон европските коридори ќе влијае врз олеснувањето на меѓународниот
транспорт на добра, луѓе и услуги ? 53 или 73,6 % од испитаниците или од
анкетираните

компании

сосема

се

согласуваат

и

се

согласуваат

дека

приклучувањето кон европските коридори позитивно ќе влијае врз олеснувањето
на транспортот на добра, луѓе и услуги, ја потврдува хипотезата дека
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поврзувањето на патната мрежа на Косово со останатите патни мрежи од
регионот, овозможува побрза интеграција на Косово, но и на земјите од регионот
во ЕУ. Цел на косовската Влада преку поврзување на патната мрежа на Косово со
важните Коридори, особено Коридорот 10 и 8 да се поврзува со останатиот дел од
Европа, но и со светот. Од тој аспект се и големите инвестиции во автопатот кон
Скопје, како и најавените инвестици во автопатот кон Ниш. Само со инвестиции
во модернизацијта на сообраќајната инфраструктура, особено во патната
инфраструктура Косово, но и земјите од регионот можат полека но сигурно да се
доближуваат кон ЕУ. Токму еден од критериумите за членство во ЕУ е и
подобрувањето на сообраќајната инфраструктура, поврзување со соседните земји,
како и модернизацијта на истат. Земјите од регионот морат да соработуват повеќе,
особено во заеднички патни инфраструктурни проекти и заеднички да побара
фондови од ЕУ за развој на патната инфраструктура.
За Косово многу е важно да соработува со соседните земји и така полека
првин да се надминат сите пречки, особено оние политичките, а со добра волја,
јасна визија и стратегија, заеднички да настапат пред ЕУ и да искористат што е
можно повеќе ЕУ фондови за равој на сообраќајната инфраструктура, а со тоа
полека да се доближуваат кон целта, членство во ЕУ. Местото на Косово, но и на
земјите од регионот е во ЕУ, но пред да стигнеме таму, мораме полека но со
сигурни чекори да го градиме патот кон ЕУ.
15. Кои се најчестите проблеми на кои наидувате при вршењето на
домашниот транспорт ?
На прашањето Кои се најчестите проблеми на кои наидувате при вршењето
на домашниот транспорт ? одговориле вкупно 72 испитаници кои можеле да
даваат повеќе одговори зависно од проблемите на кои наидуваат при вршењето на
транспортот во територијата на Косово. Најчести проблеми при вршењето на
дејноста транспорт во територијата на Република Косово се административните
бариери и проблеми со 38 одговори, лошата инфраструктура 32 и високите
давачки кон државата (ДДВ) со 42 испитаници.
Голем број на транспортни компании секојдневно се соочуваат со многу
административни бариери, како и со лошата инфраструктура кои само ја
отежнуваат и така тешката ситуација во која се наоѓаат поголемиот дел од
транспортните компании во Косово.
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Најчестите проблеми на кои наидувате при вршењето на
домашниот транспорт
Лоша патана инфраструктура
Застарениот возен парк
Големата густина на сообраќај
Проблеми при увозот на механизација
Административни проблеми
Несигурноста на патиштата
Високите давачки кон државата (ДДВ)
Друго

32
9
28
28
38
8
42
6

44,4 %
12,5 %
38,8 %
38,8 %
52,7 %
11,1 %
58,3 %
8,3 %

Табела VIII.2.16. – Проблеми на кои наидуват при вршење на транспорт во
Косово
16. Кои се најчестите проблеми на кои наидувате при вршењето на
меѓународниот транспортот ?
Според анализата на податоците од истражувањето на прашањето Кои се
најчестите проблеми на кои наидувате при вршењето на меѓународниот
транспортот?, поголемиот дел од компаниите кои беа анкетирани се согласуваат
дека најголема бариера за вршење на дејноста меѓународен транспорт се
проблемите со виза кои го имаат возачите, односно неможноста да се снабдуваат
со виза за влез во земјите на ЕУ 57 или 79,1 % од испитаниците, како и
проблемите со немањето на лиценца, односно проблеми при снабдувањето со
лиценца за меѓународен транспорт 54 или 75 % од испитаниците. На горе
наведеното прашање испитаниците имаа право да даваат повеќе одговори.
Најчестите проблеми на кои наидувате при вршењето на
домашниот транспорт
Проблеми со виза
Проблеми со документација за вршење на меѓународниот транспорт
Застојот во граничен премини
Не признавањето на косовскиот пасош
Застарениот возен парк
Големите трошоци за обезбедување на потребната документација
Немањето на лиценца за меѓународне транспорт
Друго

57
36
42
6
8
31
54
5

79,1
50
58,3
8,3
11,1
43
75
6,9

Табела VIII.2.17. – Најчести проблеми на кои наидуваат при вршењето
на меѓународниот транспорт
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17. Дали инвестициите во патната инфраструктура во Република Косово се
според европските стандарди ?
Според анализата на податоците од прашањето Дали инвестициите во
патната инфраструктура во Република Косово се според европските стандарди?
вкупно 48 или 66,6 % од испитаниците се изјасниле дека инвестициите во патната
инфраструктура во Република Косово не се според стандардите не ЕУ. Со да
одговориле 22 или 30,6 % од испитаниците, додека не знаат се 2 или 2,7 % од
испитаниците.

Графикон VIII.2.14. - Инвестициите во патната инфраструктура во
Република Косово се според европските стандарди
Инвестициите во патната инфраструктура во Република Косово се
според европските стандарди
Frequency

V
a
l
i
d

Да

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

22

30,6

30,6

30,6

2

2,7

2,7

33,3

Не

48

66,6

66,6

100,0

Total

72

100,0

100,0

Не знам

Табела VIII.2.18. - Инвестициите во патната инфраструктура во
Република Косово се според европските стандарди
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18. Дали иградената патна инфраструктура од 2000 година до денес ги
оправдува потрошените финансиски средства ?
Според податоците на прашањето Дали иградената патна инфраструктура
од 2000 година па до денес ги оправдува потрошените финансиски средства ?
одговориле вкупно 72 испитаници од кои 42 или 58,3 % одговориле со не,
односно изјавиле дека изградената патна инфраструктура од 2000 година до денес
не ги оправдува потрошените финансиски стрецства, 4 или 5,5 % немат одговори,
односно не знаат, додека 26 или 36,1 % од испитаниците мислат дека
потрошените средства се оправдани.
Големиот процент од 58,3 % од испитаници кои не ги оправдуваат
потрошените финансиски средства за изградба на патната инфраструктура од
2000 година до денес, беше и очекуван имајќи во предвид дека овие проекти беа
реализирани со буџетски средства, исто така цената за реализација на
инфраструктурните проекти беше многу висока над просекот на изградба на патна
инфраструктура кај земјие на ЕУ. Косово освен проблемот со патната
инфраструктура, има и многу други проблеми со кои се соочуваат секојдневно
поголемиот дел од граѓаните на Косово, како на пример:
• големата невработеност,
• недостигот на инвестиции во здравството,
• недостигот на инвестиции во образованието,
• проблемите со недостигот на струја, што предизвикува многу потешкотии
не само за граѓаните, тука и за компаниите,
• големата миграција на млади луѓе и др.
Според многуте експерти, косовската Влада можела истите финансиски
средства да ги вложува во намалувањето на сиромаштијата, преку поттикнување
на економскиот развој на земјата, додека според други експерти, токму со
развојот на патната ифраструктура Косово ќе може економски да се развива
повеќе.
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Графикон VIII.2.15. - Иградената патна инфраструктура од 2000 година до денес
ги оправдува потрошените финансиски средства
Иградената патна инфраструктура од 2000 година до денес ги
оправдува потрошените финансиски средства
Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

26

36,1

36,1

36,1

4

5,5

5,5

41,6
100,0

V

Да

a

Не знам

l

Не

42

58,3

58,3

i

Total

72

100,0

100,0

d

Табела VIII.2.19. - Иградената патна инфраструктура од 2000 година до денес ги
оправдува потрошените финансиски средства
19. Како го оценувате квалитетот на изградента патна инфраструктура од
2000 година до денес ?
Во Република Косово ново изградените патишта се од големо значење за
развојот на локалната економија, привлекувањето на нови странски инвестиции,
но пред се можност за развој на локалните бизниси. Изминатите 10 години, освен
во автопати, вложено е и во развојот на локалните патишта, но за жал квалитетот
на ново изградените патишта е многу слаб и не ги исполнува очекувањата, па така
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по краток временски период кај дел од ново изградените патишта повторно се
појавуваат проблеми кои барат дополнителни финансиски средства за нивна
санација. Многу сообраќајни експерти со години укажуваат на тоа дека фирмите
ангажирани за изградбата на патиштата користат градежен материјал со послаб
квалитет, често реконструкцијата на патиштата е надвор од стандардите
пропишани во договорите. Многу често после само неколку месеци на ново
изградените патишта се појавуваат длабоки дупки, па често се случува да имаме и
оштетени возила.
Според анализата на податоците од анкетниот прашалник, на парашањето
Како го оценувате квалитетот на изградената патна инфраструктура од 2000
година до денес? Одговориле вкупно 72 испитаници или компании, од кои 33 или
45,8 % се изјасниле дека патиштата се со лош квалитет, 9 или 12,5 % немаат
одговор, додека 30 или 41,6 % се изјасниле дека се со добар и многу добар
квалитет.
Најлоша е ситуацијата кај локалните патишта, каде најчесто се појавуваат
проблеми поврзани со квалитетот на асфалтот, но и на другите градежни работи.

Графикон VIII.2.16. - Квалитетот на изградента патна инфраструктура од 2000
година до денес
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Квалитетот на изградента патна инфраструктура од 2000 година до денес
Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

V

Многу слаб

6

8.3

8.3

8.3

a

Слаб

27

37.5

37.5

45.8

l

Немам одговор

9

12.5

12.5

53.8

i

Добар

16

22.2

22.2

80.5

d

Многу добар

14

19.4

19.4

100,0

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.2.20. - Квалитетот на изградента патна инфраструктура од 2000
година до денес
20. Како влијае изградената патна инфраструктура врз целокупната
економија на Република Косово ?
Од почетокот на 2000 година, од кога Косово почна да инвестира во
патната инфраструктура, полека се гледа дека со инвестиции во патната
инфраструктура почнува и економскиот развој на земјата. Иако Косово има многу
проблеми, како и недостиг на доволно финансиски средства и ресурси за
целосниот развој на патната инфраструктура, сепак се направени сериозни
проекти, како автопатот Ибрахим Ругова, започнувањето на автопатот кон Скопје,
како и многуте проекти за развој на локланата патна инфраструктура. Дека
изграбата на патната инфраструктура влијае позитивно врз целокупната
економија покажуваат и податоците од анкетниот прашалник, од кои од 72
испитаници дури 40 или 55,5 % кои се согласуваат дека развојот на патната
инфраструктура позитивно влијае врз целокупниот развој на економијата во
Косово. Додека бројот на оние кои што не се согласуваат е 19 или 26,4 %, а 13 или
18 % немаат одговор.
Развојот на патната инфраструктура, односно инвестициите во патната
инфраструктура, нејзина модернизација и инвестициите во одржувањето и
безбедноста на патната инфраструктура, според многу познати автори позитивно
влијае врз целокупниот развој на една земја, и тоа: економски развој, социјален
развој, како и развој на културата.
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Графикон VIII.2.17. - Влијанието на изградената патна инфраструктура врз
целокупната економија на Република Косово

Влијанието на изградената патна инфраструктура врз целокупната
економија на Република Косово
Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

V

Многу негативно

8

11.1

11.1

11.1

a

Негативно

11

15.3

15.3

26.4

l

Немам одговор

13

18

18

44.4

i

Позитивно

24

33.3

33.3

77.7

d

Многу позитивно

16

22.2

22.2

100,0

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.2.21. - Влијанието на изградената патна инфраструктура врз
целокупната економија на Република Косово
21. Како ги оценувате владините политики за развојот на патната
инфраструктура ?
На пашањето Како ги оценувате владините политики за развојот на патната
инфраструктура? од вкупно 72 испитаници или компании, 26 или 36,1 % ги
оценуваат како многу негативно и негативно, 6 или 8,3 % немаат одговор, додека
40 или 55,5 % ги оценуваат за позитивни и многу позитивни. Ова пред се се
должи на автопатот Ибрахим Ругова кој кај голем број на граѓани, но и кај
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повеќето компании во Република Косово има многу позитивна репутација,
односно позитивното мислење пред се се должи на патриотските мотиви кои се
поврзани со овој проект.
Сепак многу проекти кои се веќе почнати и оние кои се планираат за во
блиска иднина од страна на косовската Влада, имаат за цел поврзување на Косово
со соседните земји, поврзување на Косово со европските коридори, како и
поврзување на Косово со поголемите пристаништа, како она во Драч и Солун.

Графикон VIII.2.18. - Влијанието на владините политики за развој на патната
инфраструктура во Косово

Влијанието на владините политики за развојот на патната инфраструктура
Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

V

Многу негативно

7

9.7

9.7

9.7

a

Негативно

19

26.4

26.4

36.1

l

Немам одговор

6

8.3

8.3

44.4

i

Позитивно

26

36.1

36.1

80.5

d

Многу позитивно

14

19.4

19.4

100,0

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.2.22. – Влијанието на владините политики за развој на патната
инфраструктура во Косово
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22. Дали изградбата на автопатите кон Скопје, Тирана и Ниш ќе влијаат
позитивно врз екномската размената со соседните земји ?
Изградбата на автопатите кон Скопје, Тирана и Ниш се едни од клучните
проекти со кои Владата на Република Косово сака, освен поврзувањето и
зголемувањето на трговската размена со соседните земји, да поттикне и
економски раст, развој на туризмот, како и непречено проток на добра, услуги и
луѓе кон соседните земји, односно нивно поврзување.
На прашањето Дали изградбата на автопатите кон Скопје, Тирана и Ниш ќе
влијаат позитивно врз екномската размената со соседните земји ? одговориле
вкупно 72 анкетирани испитаници, од кои 23 или 31,9 % мислат дека изградбата
на автопатите негативно ќе влијае врз економската размена со соседните земји, 12
или 16,7 % немаат одговор, додека 37 или 51,4 % мислат дека со изграбата на
автопатите кон соседните земји позитивно ќе се влијае врз економската размената
со истите.
Во изминатите години Косово има најголема трговска размена, односно
увоз и извоз со токму соседните земји, и тоа со Србија, Албанија и Македонија.
Долго време Албанија не беше во топ десет земји со кои Косово има најголема
трговска размена, сето тоа се смени по 2010 година, кога веќе беше завршен
поголемиот дел од автопатот од Драч до граничниот премин Мердаре со Косово.
Такму изградбата на автопатот наречен “Патот на нацијата” во албанската страна
на границата и изградбата на другиот дел од автопатот во косовска страна,
наречен Ибрахим Ругова најмногу влијаеше врз развојот на економската размена
меѓу Косово и Албанија.
Според многу експерти и изградбата на автопатот кон Скопје ќе го има
истиот позитивен ефект и во зголемувањето на економската размена со
Македонија, но и со останатите соседни земји. Во косовскиот дел веќе наголемо
се работи во изградбата на автопатот, односно е изграден поголемиот дел, исто
така од косовската Влада се доделени и финансиските средства за останатиот дел
на автопатот. Додека во македонскиот дел од патот, односно делот од граничниот
премин Блаце до Скопје, освен неколку најави од одредени политички партии,
немаме конкретни превземени мерки. Патот од граничниот премин Блаце до
Скопје е во многу лоша состојба и не ги исполнува условите за нормално
движење на луѓето и возилата. Лошата состојба на патот исто така негативно
влија и врз трговската размена помеѓу Македонија и Косово.
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Графикон VIII.2.19. - Изградбата на автопатите кон Скопје, Тирана и Ниш ќе
влијаат позитивно врз екномската размената со соседните земји

Изградбата на автопатите кон Скопје, Тирана и Ниш ќе влијаат
позитивно
врз екномската размената со соседните земји
Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

V

Многу негативно

9

12.5

12.5

12.5

a

Негативно

14

19.4

19.4

31.9

l

Немам одговор

12

16.7

16.7

48.6

i

Позитивно

28

38.9

38.9

87.5

d

Многу позитивно

9

12.5

12.5

100,0

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.2.23. - Изградбата на автопатите кон Скопје, Тирана и Ниш ќе
влијаат позитивно врз екномската размената со соседните земји
Според податоците дури 51,1 % од испитаниците мислате дека изградбата
на автопатите кон Скопје, Тирана и Ниш ќе влијаат позитивно врз екномската
размената со соседните земји, што ја потврдува хипотезата дека инвестирањето во
развојот на модерна, посовремена патна мрежа овозможува поголема ефикасност
и ефективност на транспортот, исто така влијае врз намалувањето на
транспортните трошоци и позитивно влијае врз зачувувањето на животната
средина. Исто така, 41,6 % од испитаниците милсат дека изградбата на
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горенаведените автопати позитивно ќе влијае врз добро соседските одности (види
прашањето број 23).
23. Дали изградбата на автопатите кон Скопје, Тирана и Ниш ќе влијаат
позитивно и врз добро соседските односи?
Освен позитивното економско влијание што изградбата на автопатите кон
Скопје, Тирана и Ниш го имаат во економската размена со соседните земји,
автопатите според многу експерти исто така позитивно ќе влијаат и врз добро
соседските односи. Истото мислење го делат и 30 или 41,6 % од испитаниците, 13
или 18,1 % не знаат, додека 29 или 40,2 % од испитаниците одговориле со не,
односно не се согласуваат дека изградбата на автопатите кон Скопје, Тирана и
Ниш позитивно ќе влијаат врз добро соседските односи.
Високиот процент од 29 или 40,2 % на лица кои одговориле со не, пред се
се должи на лошото минато, воените конфликти, како и политичката несигурност
што владее во Косово, но и кај соседните земји.

Графикон VIII.2.20. - Изградбата на автопатите кон Скопје, Тирана и Ниш ќе
влијаат позитивно и врз добро соседските односи
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Изградбата на автопатите кон Скопје, Тирана и Ниш ќе влијаат
позитивно и врз добро соседските односи
Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

V

Да

30

41.6

41.6

41.6

a

Не знам

13

18

18

59.6

l

Не

29

40.2

40.2

100.0

i

Total

72

100,0

100,0

d

Табела VIII.2.24. - Изградбата на автопатите кон Скопје, Тирана и Ниш ќе влијаат
позитивно и врз добро соседските односи
24. Дали мислите дека ЕУ прави доволно за подобрување на патната
инфраструктура во Косово ?
Според анализата на податоците од анкетниот прашалник, на прашањето
Дали мислите дека ЕУ прави доволно за подобрување на патната инфраструктура
во Косово?, дури 50 % или 36 од испитаниците одговориле со не, 26,4 % или 19 не
знаат, а 23,6 % или 17 од испитаниците одговориле со да. Високиот процент од
дури 50 % и 26,4 % кои немаат одговор е показател дека ЕУ не прави доволно за
подобрување на патната инфраструктура во Косово.
Косово како ново формирана држава која се соочува со многу проблеми и
бариери, нема пристап до ЕУ фондовите за развој на инфраструктурата. За
разлика од соседните земји, Косово поголемиот дел од патната инфраструктура го
финансираше од сопствениот буџет. Ова слика се очекува да се смени сега кога
полека Косово почнува да стане дел од оние Самити организирани од ЕУ за развој
на Западниот Балкан. Полека и интересот на ЕУ за развој на собраќајната
инфраструктура во Косово се зголемува, па така во иднина се предвидуваат и
други сообраќајни проекти, а се со цел првин поврзување на Косово со соседните
земји и второ поврзување на Косово со европските сообраќајни коридори.
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Графикон VIII.2.21. - Дали ЕУ прави доволно за подобрување на патната
инфраструктура во Косово

ЕУ прави доволно за подобрување на патната
инфраструктура во Косово
Frequency

Percent

V

Да

17

23.6

Valid
Percent
23.6

Cumulative
Percent
23,6

a

Не знам

19

26.4

26.4

50,0

l

Не

36

50

50

100.0

i

Total

72

100,0

100,0

d

Табела VIII.2.25. – Дали ЕУ прави доволно за подобрување на патната
инфраструктура во Косово
25. Дали мислите дека со заеднички проекти за развојот на патната
инфраструктура, Косово и земјите од регионот би имале полесен пристап до
фондовите на ЕУ?
Од анализата на податоците од истражувањето направено кај 72
испитаници или транспортни компании во Република Косово, на прашањето Дали
мислите дека со заеднички проекти за развојот на патната инфраструктура,
Косово и земјите од регионот би имале полесен пристап до фондовите на ЕУ?,
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дури 52 или 72,2 % од испитаниците се согласуваат дека со заеднички проекти за
патната инфраструктура, земјите од регионот би можеле да имаат поголем
пристап до ЕУ фондовите за развој. Само 3 или 4,1 % од испитаниците не знаат,
додека 17 или 23,6 % од останатите испитаници не се согласуваат.
Една од целите на ЕУ фондовите за развој на патната, но и на
сообраќајната инфраструктура кај земјите на Западен Балкан е токму
поврузвањето и зближувањето на земјите, но и на различните народи од регионот,
како и надминувањето на проблемите од минатото и созадвањето на една подобра
иднина. Само со заеднички проекти за развој на патната инфратруктура, развој на
сообраќајната инфраструктура во целина, земјите од регионот полека но сигурно
ќе се зближуваат кон нивната заедничка цел, целосно зачленување во ЕУ.

Графикон VIII.2.22. - Со заеднички проекти за развојот на патната
инфраструктура, Косово и земјите од регионот би имале
полесен пристап до фондовите на ЕУ

Со заеднички проекти за развојот на патната инфраструктура, Косово и
земјите од регионот би имале полесен пристап до фондовите на ЕУ
Frequency

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

V

Воопшто не се согласувам

5

6.9

6.9

6.9

a

Не се согласувам

12

16.7

16.7

23.6

l

Немам одговор

3

4.1

4.1

27.7
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i

Се согласувам

34

47.2

47.2

74.9

d

Сосема се согласувам

18

25

25

100,0

Total

72

100,0

100,0

Табела VIII.2.26. - Со заеднички проекти за развојот на патната инфраструктура,
Косово и земјите од регионот би имале полесен пристап до фондовите на ЕУ
Податоците од прашањето број 25. Дали мислите дека со заеднички
проекти за развојот на патната инфраструктура, Косово и земјите од регионот би
имале полесен пристап до фондовите на ЕУ?, односно 72,2 % од испитаниците
кои се согласуваат дека со заеднички проекти за патната инфраструктура, земјите
од регионот би можеле да имаат поголем пристап до ЕУ фондовите за развој, исто
така ја потврдува хипотезата дека со заедничи проекти земјите од регионот би
имале полесен пристап до фондовите на ЕУ.
Развојот и интеграцијата на заеднички патни инфраструктурни проекти во
регионот на Западен Балкан, секако, го отвора патот за земјите од регионот за
понатамошна интеграција во ЕУ. Од страна на ЕУ сите проекти кои имаат висок
степен на важност за земјите на Западен Балкан, со оглед на заедничките интереси
на истите, но и на земјите од ЕУ во последните годние се поддржани од страна на
ЕУ. Целта на овие заеднички проекти е промена на пазарната и транспортната
инфраструктура, зголемување на соработката помеѓу земјите од Западен Балакан,
како и надминување на проблемите од минатото. Досегашните искуства зборуваат
за позитивните економски резултати, поради што се очекува дека во идните ЕУ
уште повеќе ќе инвестира во вакви заеднички проекти.
Стратегијата што Косово ја има кон развојот на сообраќајните политиките,
особено за развој на патниот сообраќај, со сигурност но полека во блиска иднина
ќе овозможи полесна интеграција на патната мрежа на Косово во она на ЕУ. Во
тој правец се и инвестициите во изградбата на автоатите кон Ниш и Скопје, како и
модернизацијта на патната мрежа во Косово.
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Препораки
Транспортните компании во Република Косово се соочуваат со многу
предизвици и бариери, било да се тоа домашни или меѓународни. Тие мораaт
брзо да се адаптираат на сите промени кои што се случуваат на домашен
терен, било да се тоа нови закони, нови барања или нов современ начин на
работење. Една транспортна компанија не смее да дозволи да стане статична во
работењето, туку напротив флексибилна, подготвена на нови предизвици и
способна да се справи со сите бариери со кои се соочуваат поголем дел од
транспортните компании во Косово. Таа мора да биде во чекор со времето, со
новитетите во таа дејност, да е способна да одговара на сите предизвици кои што
доаѓаат од околината. Косово се соочува со многу проблеми, кои што на директен
начин се рефлектираат врз на работењето на компаниите, но едно е сигурно дека
во бизнисот ништо не е сигурно.
Денеска транспортните компании во Косово мора да се ослободат од
минатото, од времето во кое задоволително беше да се опстојува во бизнис
опкружувањето. Напуштањето на стариот начин на работење и воведување
нов пристан на размислување и работење е приоритет број еден. Во време кога
бизнис опкружувањето се менува многу брзо, една компанија не смее да дозволи
да мирува, туку да се стреми кон воведувањето на нов начин на управување,
нови технологии, но пред се нови современи возила, обновувањето на
возниот парк кој е од клучно значање за опстојувањето, но и успешно работење
на компанијата.
Но, не само транспортните компании треба да се прилагодуваат кон
промените кои што се неминовни, тука пред се промени треба да воведува и
Владата на Република Косово, промени во легислатурата, административни
олеснувања, скратување на бирократските лавиринти се со цел да му се
овозможи на компаниите полесен пристап до потребната докуменатација за
вршење на дејноста транспорт, било да е тоа домашен или меѓународен
транспорт. На транспортните компании треба да им се овозможи полесен
пристан до лиценците за домашен транспорт, но и лиценците за меѓународен
транспорт. Мал е бројот на транспортни компании кои имаат лиценци за
менѓународен транспорт. Проблемот е во долгите бирократски процедури, кои

176

често се одолговлекуваат со месеци, а бараат многу труд и време, што на крај сето
тоа се одразува на буџетот на компанијата. Олеснување на административните
процедури, воведувањето на електронски систем за добивање на лиценците, како
што е тоа практика кај повеќето развиени земји, ќе му овозможува на компанијата
да штеди време и пари.
Косовската Влада мора да посветува повеќе внимание на оваа категорија
на бизнисмени, кои можеби во мал број, но и тоа како имаат голема улога во
развојот на трговскта размена, а со тоа и во економскиот развој на земјата.
Поголемиот дел од компаниите, односно транспортните компании во Косово
немаат повеќе од 10 вработени, но тоа може да се измени со новите позитивни
промени, кои на директен начин ќе влијаат врз зголемувањето на бројот на
вработени во овој сектор, како и зголемување на бројот на компании кои сакаат да
се занимават со дејноста транспорт.
Економскиот развој на Косово е тесно поврзан и со развојот на
сообраќајната инфраструктура, пред се на патната инфраструктура. Во
изминатите неколку години Косово вложува многу средства во подобрувањето на
патната инфраструктура, особено во поврзувањето на Косово со соседите со
современи автопати. Тако и автопатот „Ибрахим Ругова” кој што ги поврзува
Приштина со Тирана, потоа автопатот кон Скопје кој е веќе во завршна фаза, како
и новиот проект за поврзување на Приштина со Ниш, Србија со нов современ и
брз автопат, а со тоа и поврзување со Коридорот 10. Но, за жал цената за иградба
на автопатите во Косово е речиси највисока во Европа, што за многу експерти е
идикатор за недомаќинско работење и трошење на буџетските пари.
Тендерите за изградба на јавните автопати во Косово треба да бидат
јавни и објавени и на познати економски списанија, пред да се склучува било
кој договор треба да се разгледуваат сите можни опции и комбинации за можните
партнерства со одредени странски компании кои се заинтересирани за изградбата
на автопатиштата. Треба да се нуди и можноста за партнерство во идното
управување и одржување на автопатот, каде за возврат компанијата која што ќе
го гради автопатот да има свој бенефит, но исто така на граѓаните да им се нудат
поволни цени за користење на автопатот, како најсовремени услови, безбедност и
удобност при возење низ автопатот.
Освен автопатите, косовската Влада повеќе внимание треба да им
посвети и на локалните патишта кои се во многу лоша состојба. Инвестииците
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во локалните патишта се многу потребни и неминови. Косовската Влада во
партнерство со локалната самоуправа мора да најде решенија за сите проблеми со
кои се соочуваат денес поголемиот број на општините во Косово. Недостигот на
финансиски средства и ресурси денеска само ја влошува и така лошата состојба.
Многу општини не се во можност да инвестираат во изградба на нови патишта, па
така преминуваат на опцијата за закрепнување на старите патишта, што на крај
резултира само со залудно трошење на пари. Често се случува после
закрепнувањето на старите дупки, по извесно време истите да се појавуваат, па
така проблемот не само што не се решава, туку и предизвикува револт кај
граѓаните. Локалните власти мора да соработуваат со централната власт и се
со цел да се најде можно решение за проблемот, можен инвеститор, прокети
кои ќе бидат финансирани од ЕУ, Светската Банка, донатори и итн.
Инвестициите во патната инфраструктура позитивно ќе влијаат врз
целокупната економска состојба во Косово, но исто така позитивно ќе влијаат и
врз зголемувањето на ефикасноста и ефективноста на транспортните компании.
Намалувањето на времето за патување до посакуватата дестинација, намалување
на трошоциите за гориво, зголемување на безбедноста при движењето, се само
дел од бенифиците кои компаниите, но пред се граѓаните на Косово ќе ги
придобијат од инвестициите во патната инфраструктура. Развојот на патната
инфраструктура е позитивен сигнал и за странските инвеститори, кои во
иднина ќе посакуваат да инвестираат во Косово. Еден од клучните услови за
инвестирањето во една земја е токму патната инфраструктура, пристапот до
поголем пазар и итн. Косово во последните години бележи позитивен тренд на
зголемување на странските диркетни инвестиции, што е директен показател за
влијанието што инвестициите во патната инфраструктура во изминатите 10 годин
го имаат врз привлекувањето на инвеститорите.
Што се однесува до целокупниот развој на сообраќајната инфраструктура,
Владата на Република Косово мора да донесе стратегија за идниот развој на
сообраќајната инфраструктура и тоа во согласност со националите интереси,
но исто така во согласност со интересите на ЕУ за развој на сообраќајната
инфраструктура во Западен Балкан. Косово мора да работи многу повеќе во
приближувањето кон стандардите на ЕУ, се со цел постигнување на средното
ниво на развој на сообраќајната инфраструктура кај земјите на ЕУ. Зачленувањето
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на Косово во ЕУ е и приоритет на Владата на Република Косово, но само со
заеднички проекти и интереси, Косово полека ќе се доближува кон вратите на ЕУ.
Една од можностите за развој на сообраќајната инфраструктура на Косово,
е токму и соработката со соседните земји, формирањето на заеднички
проекти, се со интерес за зближување и зголемување на соработката, било да
е тоа во сферата на економијата, образованието, културата и итн. Токму овие
проекти се интересни за ЕУ, па така со заеднички сообраќајни прокети за
поврзување и соработка, полесно да се дојде до ЕУ фондовите за развој.
Еден од клучните проблеми со кои се соочува денеска Косово е токму
корупцијата. Веќе подолго време косовските владини институции

се мета на

критики од страна на меѓународната заедница, ЕУ, САД, како и од меѓународните
организации. Борбата со корупцијата е многу тешка. Косово мора во иднина
да посвети многу повеќе внимание на искоренување на оваа негативна
појава, мора да се донесуваат закони со кои ќе се казнува ова дело. Во
изминативе години многу експерти, било да се домашни или странски многу ја
критикуваат Владата за корупциски дела поврзани со капитални инвестиции во
патната инфраструктура. Цената на изградбата на автопатите во Косово е највиска
во регионот и меѓу највисоките во Европа, исто така цената за изградбата на
истите неколку пати е изменета или поточни покачена, па така крајната цена да
биде многу повисока од она првичната, договорената. Само со отстранување на
корупцијата, Косово може да се надева на проекти кои ќе бидат финансирани од
ЕУ, Светската Банка, донатори и итн. Корупцијата влијае негативно врз
целокупната слика за Косово.
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Заклучоци
Според анализата на податоците од направеното анкетно истражување
кај 72 испитаници или транспортни компании во целата територија на Република
Косово, односно од истражуваната проблематика, како и од теоретскиот дел на
истражувањето можеме да заклучуваме дека:
•

Сообраќајните политики на Република Косово морат да бидат усогласени
според стандардите на Европската Унија, а со цел полесна интеграција на
патната мрежа на Косово, првин во она регионалната, а подоцна и во
патната мрежа на Европската Унија. Сите идни стратегии, проекти, закони
и регулативи кои ќе бидат донесени од страна на косовската Влада, треба
да бидат кон полесно постигнување на нивото што патните мрежи кај
земјите на Европската Унија ја имаат, односно модерни, ефикасни и
ефективни патни мрежи, способни да се справуват со сите предизвици и
промени со кои се соочуваат денес како последица на глобализацијата,
динамичното окружување, како и развојот на технологијата.

•

Создавањето на поволна клима за влез на странски инвеститори, односно
странски ивестиции во патната мрежа ќе овозможува поголеме динамика
во развојот, модернизација, како и решавање на проблемот околу
финасирањето на овие големи проекти. Исто така од голема важност и
навременото остранување на сите пречки, било тоа да се недостиг на
одредени законски регулативи или недостигот на транспарентност при
реализација на овие прокети, со што ќе им се овозможи на
заинтересираните страни појасна слика за проектите, како и да дојдат до
одредени информаци за проектит.

•

Развојот на патната мрежа на Косово треба да биде според динамиката на
економскиот развој на Косово. Сите идни сообраќајни политики и стратеги
треба да бидат усогласени според динамиката на економски развој и со цел
подобрување на истата. Политиките за развој на патната мрежа на Косово
освен подобрување на транспортот на добра и услуги, треба да бидат
ориентирани кон подобрување на живото на граѓаните, со потикнување на
нивото на инвестиции, особени на странски инвестиции во сите делови на
Косово,

намалување

на

невработеноста,

развој

на

земјоделието,

земјоделското производство, нивниот полесен пласман не само на
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локалниот пазар, туку и на меѓународните пазари, поврзвувањето на
пазарите и тоа постигнување до одредената цел брзо и поефтино и итн.
•

Транспортните компании во Косово се соочуваат со многу бариери и
предизвици, кои што се предизвикувани од внатрешни, но и од
надворешни фактори. Внатрешни фактори се: големите административни
бариери, недостигот на визија за развојот на компанијата, недостигот на
ресурси, увозот на стари возила (застарениот возен парк), лошата
политичка клима, нелојалната конкуренција, корупција и итн. Надворешни
фактори кои негативно влијаат врз развојот на транспортните компании се:
проблемите со визите, неможноста за слободно движење во Европската
Унија, проблемите со Србија и итн. Сите овие фактори на негативен начин
влијаат врз компаниите, но исто така проблем кај транспортните компании
во Косово е пред се и недостигот на јасна визија за работењето на
компанијата. Според податоците од истражувањето сепак најголема
бариера за нормално работење на транспортните компании во Косово е
неможноста за слободно движење во Европската Унија, како и многуте
административни бариери со кои се соочуваат компанииите при
аплицирањето за лиценца за вршење дејноста меѓународен транспорт.
Косово мора да работи повеќе во отстранување на овие бариери, особено
на административните бариери, кои освен време и пари, кај компаниите
предизвикуваат и низа други загуби и проблеми.

•

Еконоскиот развој на Република Косово е тесно поврзан со развојот на
сообраќајната инфраструктура, особено со инвестициите во патната
инфраструктура, поврзаувњето на Косово со соседните земји, а со тоа
позврзување со главните европски коридори. Поврзувањето на Косово со
Коридорот 10 и 8 во иднина позитивно ќе влијае врз целокуниот развој на
Косово, пред се врз економскиот развој. Како земја која сака да стане земја
членка на ЕУ, Косово мора да посвети многу повеќе внимание на развојот
на сообраќајната инфраструктура како целина, а не само на патната
инфраструктура.

•

Република Косово мора да посвети многу повеќе внимание на развојот на
сообраќајната

инфраструктура,

да

инвестира

повеќе,

особено

во

железничката инфраструктура, кој во последните неколку денцении е
речиси целосно запуштена, без конкретни мерки за подобрување и
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модернизација на истата. Развојот на железничката инфраструктура
позитивно ќе влијае врз зголемување на железничкиот транспорт на добра,
услуги, но и на луѓе.
•

Патната инфраструктура во Косово е под стандардите на ЕУ. Во
последните години многу се вложува во патната инфраструктура, особено
во изградбата на нови автопати, се со цел поврзување на Косово со
соседните земји. Изградбата на автопатот “Ибархим Ругова”, како и
започнувањето на изградбата на автопатот кон Скопје се позитивни чекор
кон подобрувањето на целокупната патна мрежа во Косово, како и
можност за зголемување на економската размена со соседните земји.

•

Освен во автопати, Косово мора повеќе да влужува и во подобрувањето на
локалните патишта. Моменталната сосотојба на локалните патишта во
Косово е многу лоша. Недостигот на инвестиции во изградбата на локални
патишата, како и лошиот квалитет на веќе изградените локални патишта,
негативно се одразуваат врз целокупната патна мрежа во Косово.

•

Косово мора многу повеќе да работи во отстранувањето на корупцијата,
особено во донесувањето на закони, односно нивно спроведување во
праксата кои следствено ќе влијаат врз намалувањето на корупцијата, како
и санкционирањето на тоа дело.

•

Република Косово како земја која аспирира за зачленување во ЕУ мора
многу повеќе да работи кон подобрувањето на целокупната бизнис клима,
зголемување на борбата со корупцијата, поттикнување на развојот на
компаниите, како и привлекувањето на странски директни инвестиции и
итн. Усогласувањето на регулативите на Република Косово со оне на ЕУ,
треба да биде приоритен на Владата на Република Косово. Во изминативе
неколку години многу малку е направено во овој план, донесени се
неколку закони, но сепак тоа е многу малку, односно минимално во однос
на она што треба да се направи за Косово да успе а ја усогласува
регулативата со она на ЕУ.

•

Владата на Република Косово мора да е спремна и да се пренасочи кон
применување на најсоодветен прилагодлив систем на Јавно Приватно
Партнерство во изградбата на патната инфраструктура, се со цел
осовременување на истата, без притоа да се одрази врз и така малиот буџет
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на Косово, како што е примерот со аеродромот „Адем Јашари“ и урбаниот
транспорт во градот Пеќ.
•

Истражувањето потврди дека цената на изградените автопати е многу
висока, односно највисока во регионот, но и меѓу највисоките во Европа.
Добиените податоци од истражувањето ни овозможија една појасна слика
за инвестициите во патната инфраструктура во Република Косово. Она што
може да се констатира од истражувањето е дека косовските граѓани,
поголем дел од домашните експерти, како и поголем дел од меѓународите
експерти не се согласуваат со цената за изградбат на автопатите, односно
Владата работела и трошела недомаќински. Автопатите ја имаат целосната
поддршка од граѓаните, но сепак цената за нивната изградба е многу
голема и неприфатлива.
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•

http://www.historyofinformation.com/expanded.php?id=162

•

http://www.institutigap.org/documents/6574_Governement%20Priorities%20AL
B%20final%20(1).pdf

•

http://www.kosovothanksyou.com/news/?page_id=2

•

http://www.oecd.org/development/asia-forum/1st-international-economicforum-on-asia-enhancing-regional-integration-and-development-throughquality-infrastructure-and-resilience.htm

•

http://www.pppkosova.org/?cid=1,1

•

http://www.seed-project.net/
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•

http://www.seetoint.org/

•

http://www.worldbank.org/en/country/kosovo/projects

•

https://books.google.combooks?id=RF9UAAAAMAA.

•

https://dogana.rks-gov.net/si-importohen-mallrat/

•

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/europeagreement_en

•

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf

•

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en

•

https://ec.europa.eu/transport/themes/international/enlargement/westernbalkans_
en

•

https://europeanwesternbalkans.com/2017/07/08/csf-trieste-hello-europeanyone-home/

•

https://europeanwesternbalkans.com/tag/berlin-process/

•

https://www.britannica.com/technology/road

•

https://www.iru.org

•

https://www.itf-oecd.org/quality-charter-international-road-haulage-operationsunder-ecmt-multilateral-quota-system-0

•

https://www.mei-ks.net/repository/docs/EU__KOSOVO_ANG.pdf

•

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/media/ISPAfactsheet.pdf
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Докторска десертација:

"ВЛИЈАНИЕТО НА СООБРАЌАЈНАТА ПОЛИТИКА ВРЗ
ИНТЕГРАЦИЈАТА НА ПАТНАТА МРЕЖА НА КОСОВО ВО ЕВРОПСКА
УНИЈА“

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК

Почитувани,
Овој прашалник е изработен за потребите на докторски труд и истиот е
анонимен. Ве молам, одговорете на прашањата на тој начин што ќе означите еден
или повеќе од понудените одговори.

Ви благодарам за времето.
Со почит,
М-р Мухамед А. Красниќи
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I. Општи информации за анкетираните лице

1. Пол
М
Ж

2. Возраст
20 – 35
36 – 50
51 - 64

3. Степен на образование
Средно образвание
Виско образование
Магистер
Доктор на науки

4. Местоположба на компанијата
Местоположба на компанијата
(град)
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II. Прашања поврзани со транспортот и патната инфраструктура

1. Дали сте член на некое транспортно здружение ?
Дали сте член на некоје здружение ?
Меѓународни здруженија
Домашени здруженија
Друго на здруженија

2. Колку време се бавите со дејноста транспорт ?
Помалку од 1 година
2 до 5
6 до 10
Над 10 години

3. Со каков вид на транспорт се бавите ?
Со каков вид на транспорт се бавите ?
Само со внатрешен транспорт
Само со меѓународен транспорт
Внатрешен и меѓународен транспорт
Вкупно

4. Дали имате лиценца за меѓународен транспорт ?
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Да
Не знам
Не

5. Дали наидувате на потешкоти при обезбедување на потребната
документација за вршење на меѓународен транспорт ?
Да
Не знам
Не

6. Дали Вашиот возен парк ги исполнува потребните услови за вршење на
меѓународен транспорт ?
Да
Не знам
Не

7. Дали наидувате на потешкоти при вршење на меѓународен транспорт ?
Да
Не знам
Не

8. Дали косовската легислатура е усогласена со она на ЕУ?
Да
Не знам
Не

9. Дали сте задоволни од општата патна инфраструктура во Република
Косово
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Воопшто не
сме здоволни

Не сме
здоволни

Немам
одговор

Сме здоволни

Сосема сме
здоволни

-2

-1

0

+1

+2

10. Дали сте задоволни од патната инфраструктура на автопатот
“Ибрахим Ругова”?
Воопшто не
сме здоволни

Не сме
здоволни

Немам
одговор

Сме здоволни

Сосема сме
здоволни

-2

-1

0

+1

+2

11. Како ја оценувате сумата од 824 милион евра за изградбата на автопатот
“Ибрахим Ругова”?
Многу висока

Висока

Немам
одговор

Нормална

Сосема
нормално

-2

-1

0

+1

+2

12. Дали мислите дека изградбата на автопатот кон Скопје позитивно ќе
влијае врз ефикасноста и ефективноста на транспортот на добра и услуги
кон Република Македонија ?
Воопшто
нема да
влијае

Нема да
влијае

Немам
одговор

Ќе влијае

Сосема ќе
влијае

-2

-1

0

+1

+2

13. Дали мислите дека владините инвестиции на Република Косово во
патната инфраструктура се доволни ?
Да
Не знам
Не
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14. Дали мислите дека приклучувањето на Косово кон европските коридори
ќе влијае врз олеснувањето на меѓународниот транспорт на добра, луѓе и
услуги
.
Воопшто не
се согласувам

Не се
согласувам

Немам
одговор

Се
согласувам

Сосема се
согласувам

-2

-1

0

+1

+2

15. Кои се најчестите проблеми на кои наидувате при вршењето на
домашниот транспорт ? (можете да дадете повеќе одговори)
Најчестите проблеми на кои наидувате при вршењето на
домашниот транспорт
Лоша патана инфраструктура
Застарениот возен парк
Големата густина на сообраќај
Проблеми при увозот на механизација
Административни проблеми
Несигурноста на патиштата
Високите давачки кон државата (ДДВ)
Други

16. Кои се најчестите проблеми на кои наидувате при вршењето на
меѓународниот транспортот ? (можете да дадете повеќе одговори)
Најчестите проблеми на кои наидувате при вршењето на домашниот
транспорт
Проблеми со виза
Проблеми со документација за вршење на меѓународниот
транспорт
Застојот во граничен премини
Не признавањето на косовскиот пасош
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Застарениот возен парк
Големите трошоци за обезбедување на потребната
документација
Немањето на лиценца за меѓународне транспорт
Други

17. Дали инвестициите во патната инфраструктура во Република Косово се
според европските стандради ?
Да
Не знам
Не

18. Дали иградената патна инфраструктура од 2000 година до денес ги
оправдува потрошените финасиски срества ?
Да
Не знам
Не

19. Како го оценувате квалитетот на изградента патна инфраструктура од
2000 година до денес ?
Многу слаб

Слаб

Немам
одговор

Добар

Многу добар

-2

-1

0

+1

+2

20. Како влијае изградената патна инфраструктура врз целокупната
економија на Република Косово ?
Многу
негативно

Негативно

Немам
одговор

Позитивно

Многу
позитивно

-2

-1

0

+1

+2
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21. Како ги оценувате владините политики за развојот на патната
инфраструктура ?
Многу
негативно

Негативно

Немам
одговор

Позитивно

Многу
позитивно

-2

-1

0

+1

+2

22. Дали изградбата на автопатите кон Скопје, Тирана и Ниш ќе влијаат
позитивно врз екномската размената со соседните земји ?
Многу
негативно

Негативно

Немам
одговор

Позитивно

Многу
позитивно

-2

-1

0

+1

+2

23. Дали изградбата на автопатите кон Скопје, Тирана и Ниш ќе влијаат
позитивно и врз добро соседските односи?
Да
Не знам
Не

24. Дали мислите дека ЕУ прави доволно за подобрување на патната
инфраструктура во Косово ?
Да
Не знам
Не

25. Дали мислите дека со заеднички проекти за развојот на патната
инфраструктура, Косово и земјите од регионот би имале полесне пристап до
фондовите на ЕУ?
Воопшто не
се согласувам

Не се
согласувам

Немам
одговор

Се
согласувам

Сосема се
согласувам
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-2

-1

0

+1

+2
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