
 

ЗАПИСНИК 

Записник од одржаната Јавна расправа за Студија за оцена на влијание врз 
животна средина за спроведување на проектот:  “Изградба на автопат А2, делница 

Кичево – Требеништа и на автопатот А3, делница крстосница Требеништа (врска со А2) – 
крстосница Подмоље - Охрид“ , oдржана на 27.05.2013 (понеделник) во салата во зградата  

на општина Дебрца со почеток во 12.00 часот 

 

На ден 27.05.2013 година, во  салата во зградата  на општина Дебрца, се одржа Јавна 
расправа по Студија  за оцена на влијание врз животната средина за проектот:  
“Изградба на автопат А2, делница Кичево – Требеништа и на автопатот А3, делница 
крстосница Требеништа (врска со А2) – крстосница Подмоље - Охрид“. Јавната расправа 
која ја организира Министерството за животна средина и просторно планирање во 
соработка со инвеститорот Јавно претпријатие за државни патишта и општина Дебрца, 
започна во 12:00часот. 

  

Присутни: 

 - Зоран Бошев, Раководител на  одделение за оцена на влијание врз животна средина од 
Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно 
планирање (МЖСПП) 

- Билјана Спироска, советник во Одделение за оцена на влијание врз животна средина 
во Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно 
планирање (МЖСПП) 

- Јоже Јовановски, претставник на страна на инвеститорот Јавно претпријатие за 
државни патишта 

- Љубомир Петковски, експерт за оцена на влијание врз животната средина и одговорен 
за  Студијата за ОВЖС 

- Представници од “ГЕИНГ Кребс унд Кифер“ од Скопје 

- Представници од страна на Општина Дебрца 

- Засегната граѓани (Листа на присутни дадени во Прилог)

 

Јавната расправа се одвиваше по следниот Дневен ред: 

1. Отварање -  Јавната расправа ја отвори Зоран Бошев, раководител на одделение за 
оцена на влијание врз животна средина во Министерството за животна средина  и 
просторно планирање. По претставување на присутните претставници од страна на 
министерството, инвеститорот и изготвувачот на Студијата му даде збор на 
Градоначалникот на општина Дебрца Г-дин Игор Трајковски. 

2. Градоначалникот на општина Дебрца Г-дин Игор Трајковски - Го поздрави 
проектот и ги истакна бенифициите кои ќе ги има општината Дебрца со спроведување 
на проектот. 



 

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

Цел на проектот е изградба на автопат А2, делница Кичево – Требеништа и на 
автопатот А3, делница крстосница Требеништа (врска со А2) – крстосница Подмоље – 
Охрид, со вкупна должина од приближно 57 км. 

Автопатот е обработен во пет под-делници:  

- Делница Кичево – Подвис од km 0+000,00 до km 10+424,89  

- Делница Подвис - Пресека од km 10+424,89 до km 22+265,05  

- Делница Пресека - Песочани од km 0+000,00 до km 11+498,62  

- Делница Песочани – Требеништа од km 0+000,00 до km 12+698,72  

- Делница Требеништа – Охрид од km 0+000,00 до km 10+263,26  

Беше презентирана постапката за спроведување на оцена на влијание на проектот 
врз животната средина и можните влијанија од изградбата и експлоатацијата на 
автопатот 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 

Прашање: Љубчо Настоски, Кога би започнала изградбата на автопатот, како ќе 
бидат обештетени луѓето и дали е одредена цената?. 

Одговор: Од страна на представникот на инвеститорот Јоже Јовановски истакна 
дека имајќи ја во предвид важноста од изградбата на автопатот, во овој момент се 
работи на техничката документација и заедно со Министерството за транспорт и врски, 
и Министерство за финансии се водат преговори со Кинеска банка за заем. По 
комплетирање на техничката документација кон крајот на оваа година би започнала 
постапката за тендери, заеми и тн.  

 Во врска со обештетувањето, ќе се врши обештетување според посебен 
Елаборат за експропријација, тоа ќе биде обајвено во Службен Весник, така што секој ќе 
може да ја види зафатената катастарска парцела.  Цената во овој момент не е одредена 
и ќе зависи од категоријата на земјиштето а процената се врши преку законски 
утврдени постапки. 

Прашање: Жител од село Велмеј. Ги истакана природните вредности на општина 
Дебрца и ја поздрави иницијативара за изградба на автопатот. 

Прашање: Крсте Трајановски, с. Требеништа. Поточна локација на клучката што е 
предвидена кај село Требеништа. 

Одговор: Од страна на експертот Љубомир Петковски беше посочено на 
подеталните проекти кои се наоѓаат кај инвеститорот од каде може точно да се види 
локацијата на клучката. 



 

Прашање: Ацо Спироски, Го поздрави проектот и посочи на важноста на проектот 
на веќе планираните проекти во општината. 

Прашање: Дали е предвидена изградбата на патот Ботун - Белчишта. 

Одговор: Од страна на инвеститорот беше одговорено дека во овој проект не е 
предвидена изградбата на локален пат од Ботун до Белчишта. 

 

Други дискутанти не се пријавија и јавната расправа ја затвори Зоран Бошев во 
13:15 часот 

 

Записничар: 

Билјана Спироска






