
 

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 28.05.2013 (вторник) во  Сала на совет  на 

општина Кичево со почеток во 12.00 часот 

 

На ден 29.05.2013 година, во Кино салата во зградата на општина Кичево, 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 Кичево, 
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 Кичево 

- 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 Секретарот 
на општина Кичево Г-дин Рамиз Реџепи. 

2. Секретарот на општина Кичево Г-дин Рамиз Реџепи, го поздрави проектот и 
посака испешна работа. 

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.  

4. Дискусија 

Прашање: Диме Алексов, Според презентираното од Студијата е наведено 
влијанието врз животната средина од автопатот во почетокот на градот Кичево, но тој 
смета дека влијането врз животната средина треба да се опфати порано од каде зафаќа 
територијата на сегашна општина Кичево, т.е. и пределот на превојот „Стража“.  

Одговор: Представникот на инвеститорот, Јоже Јовановски истакна дека тој дел 
од територијата на општина Кичево не е предмет на оваа студија, бидејќи е дваесетина 
км од градот. Сепак овој дел ќе биде опфатен со посебен проект на оценка на влијание 
врз животната средина со проектот за автоапт   Гостивар – Кичево. 

Други дискутанти не се пријавија и јавната расправа ја затвори Зоран Бошев во 
12:40 часот 

 

Записничар: 

Билјана Спироска






