
 

ЗАПИСНИК 

Записник од одржаната Јавна расправа за Студија за оцена на влијание врз 
животна средина за спроведување на проектот:  “Изградба на интерконективен надземен 
вод 400kV ТС Битола 2 -Македонско-албанска граница и ТС 400/110 kV Охрид “, одржана 

на 14.05.2014 (среда) во  општина Струга  со почеток во 12.00 часот 

 

На ден 14.05.2014 година, во општина Струга, се одржа Јавна расправа по 
Студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот Изградба 
на интерконективен надземен вод 400kV ТС Битола 2 -Македонско-албанска 
граница и ТС 400/110 kV Охрид “. Јавната расправа, која ја организира 
Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со 
инвеститорот – АД МЕПСО-Скопје, започна во 12:00часот. 

  

Присутни: 

- Билјана Спироска, Раководител на сектор за животна средина во Управата 
за животна средина при Министерството за животна средина и просторно 
планирање (МЖСПП)  

-Дејана Тодоровска, Раководител на  одделение за почва во Управата за 
животна средина при Министерството за животна средина и просторно 
планирање (МЖСПП) 

- Елизабета Атанасова, претставник од страна на инвеститорот АД 
Македонски електропреносен систем оператор - АД МЕПСО 

- Климент Наумоски, претставник од страна на инвеститорот АД 
Македонски електропреносен систем оператор - АД МЕПСО 

- Константин Сидеровски, експерт за оцена на влијание врз животната 
средина и одговорен за  Студијата за ОВЖС 

- Засегната граѓани (Листа на присутни дадени во Прилог) 



 

 

Јавната расправа се одвиваше по следниот Дневен ред: 

1. Отварање - Јавната расправа ја отвори Билјана Спироска, Раководител на 
сектор за животна средина во Управата за животна средина при 
Министерството за животна средина и просторно планирање. По 
претставување на присутните (претставници од страна на Министерството за 
животна средина, инвеститорот-АД Мепсо-Скопје,  изработувачот на Проектот 
и изготвувачот на Студијата за ОВЖС) 

 Елизабета Атанасова, од службата за стратешко планирање на АД МЕПСО, се 
заблагодари за присуството и накратко го  објасни значењето на проектот и 
електропреносната мрежа на АД МЕПСО.  

Климент Наумоски  од службата за стратешко планирање и развојни анализи 
од АД МЕПСО, изврши кратка презентација на  постапката и како е започнато 
со плановите и оправданоста на оваа интерконекција.  

Константин Сидеровски, експерт за оцена на влијанието врз животната 
средина изврши презентација на Студијата.  

 

 

2. Презентација на студијата за оцена на влијанието врз животната 
средина 

Цел на проектот е изградба на интерконективен надземен вод 400kV ТС 
Битола 2 -Македонско-албанска граница и ТС 400/110 kV Охрид, со вкупна 
должина од приближно 100 km. Овој надземен вод ќе претставува 400- kV 
врска помеѓу двата енергетски система на Македонија и Албанија и ќе 
овозможи подобар трансфер на електричната енергија.  

Интерконективниот надземен вод поминува низ следниве општини: 
општина Новаци, општина Битола, општина Могила, општина Ресен, општина 
Дебарца, општина Струга и општина Охрид. 

Беше презентирана постапката за спроведување на оцена на влијание на 
проектот врз животната средина и можните влијанија од изградбата на 
интерконективниот надземен вод врз животната средина. 



 

 Направена е анализа за можни влијанија од реализација на проектот и 
предложени се заштитни мерки за ублажување и компензација на 
потенцијалните негативни влијанија за кои инвеститорот се обврзува да ги 
почитува.  

 

3. Дискусија 

Бидејќи никој не се пријави за дискусија јавната расправа ја затвори 
Билјана Спироска во 13:00 часот, и нагласи дека доколку засегнатата јавност 
има дополнителни забелешки и коментари по однос на студијата, истата е 
достапна во општината и на веб страната на АД МЕПСО, истите може да се 
достават по писмен пат до Министерттвото за животна средина и просторно 
планирање. 

 

Записничар: 

                  Дејана Тодоровска 




