
 

ЗАПИСНИК 
Записник од одржаната Јавна расправа за Студија за оцена на влијание врз животна средина за 

спроведување на проектот: “Изградба на регионален пат Р1106 Скопје - Македонски Брод, Делница 
Нова Брезница - Кула - Коломот “, Одржана на ден 12.11.2012 (понеделник) во Салата на совет во 

Општина Сопиште со почеток во 10.00 часот 
 
На ден 12.11.2012 година, во  Салата на советот на Општина Сопиште, се одржа Јавна расправа 

по Студијата  за оцена на влијание врз животната средина за проектот “Изградба на регионален пат Р-
1106 Скопје - Македонски Брод, Делница Нова Брезница - Кула - Коломот “. Јавната расправа која ја 
организира Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со 
инвеститорот Агенција за државни патишта , започна во 10:15 часот. 

  
Присутни: 

• Билјана Спироска, Управата за животна средина при Министерството за животна средина и 
просторно планирање (МЖСПП); 

• Дејана Тодоровски, Управата за животна средина при Министерството за животна средина и 
просторно планирање (МЖСПП); 

• Јоже Јовановски, претставник на страна на инвеститорот Агенција за државни  патишта; 
• Ленче Јанева, експерт за оцена на влијание врз животната средина и одговорна за  Студијата 

за ОВЖС; 
• Представник од “Прима Инжинеринг“ ДОО од Скопје; 
• Представници од страна на Општина Сопиште; 
• Засегната граѓани (Листа на присутни дадени во Прилог).

 
 

Јавната расправа се одвиваше по следниот Дневен ред: 
 

1. Отварање -  Јавната расправа ја отвори Билјана Спироска. По претставување на присутните 
претставници од страна на министерството, инвеститорот и изготвувачот на Студијата и даде збор на 
Ленче Јанева да изврши презентација на Студијата за ОВЖС. 

 
2.Презентација на студијата за оцена на влијанието врз животната средина 
 
Цел на проектот е изградба на регионален пат Р1106 со вкупна должина од 16,243 км со 

проектирана фреквенција на возила помала од 1000 возила на ден. 
Проектираната траса воглавно го следи постојниот пат со отстапување кај месноста Капина. 

Трасата на патот може да се подели во три дела и тоа: Од Нова Брезница до Кула (ридчест терен), од 
Кула до Капина (планински терен со стрмни падини) и од Капина до Коломот (ридчест терен).  За 
наведените делници се подготвени можни варијантни решенија кои се дадени во поглавје 7 само во 
делот од Кула до коломот. Трасата поминува низ општините: Сопиште, Желино и Македоснки Брод 
односно КО Нова Брезница, КО Луковица и КО Здуње. Најголем дел од трасата се протега низ 
заштитеното подрачје “ЈАСЕН“. 

Врз основа на видот и големината на проектот, МЖСПП го задолжи Инвеститорот да изработи 
Студија за оцена на влијанието врз животната средина. Според насоките од УЖС во Студијата 
анализирани се можните влијанија од изградбата и експлоатацијата на регионалниот пат врз 
животната средина и тоа: влијание од подготвителните работи на теренот, влијание врз воздухот, 
влијание врз водите, влијание врз почвата, појава на отпад, влијание врз животната средина при 
минирање, влијание врз пределот и визуелни ефекти, влијание врз флората и фауната, ризик од 
инциденти, бучава, вибрации, влијание врз археолошките локалитети  и останати влијанија. 

 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 
 
Прашање: Живко Мицевски, раководител на одделение во општина Сопиште - Дали патот 

поминува до бункерот за нулеарен отпад?  
Одговор: Ленче Јанева рече дека за време на изработката на Студијата немеле информации за 

нуклеарниот отпад. Билјана Спироска, рече дека нема информација за постоење на нуклеарен отпад. 
Ќе провери и информацијата ќе биде испратена по емаил. 

Прашање: Трајче Андеевски,  кога ќе започне со реализација на проектот? 
Одговор: Јоже Јовановски, претствник од Агенцијата за државни патишта одговори дека во тек е 

подготовката на техничката документација. По комплетирање на документацијата ќе се утврди 
точната цена на проектот и ќе се пристапки кон начини на обезбедување средства за изградба на 
проектот. За временската рамка за градење жителите на општината Сопиште ќе бидат навремено 
известени. 

 
Други дискутанти не се пријавија и јавната расправа ја затвори Билјана Спироска во 10:45 часот. 

 
 

Записничар: 
Билјана Спироска 

 
 



 

 


