
 

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“ , одржана на 29.05.2013 (среда) во  Големата сала во 

општина Охрид со почеток во 12.00 часот 

 

На ден 29.05.2013 година, во Големата сала во општина Охрид, се одржа Јавна 
расправа по Студијата 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 Охрид, 
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 Охрид 

- 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 Љубомир 
Петковски, експерт за оцена на влијание врз животната средина да изврши 
презентација на Студијата. 

 



 

2. 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: Борис Стамески, НВО Грашница. Дали е задржана постоечката траса 
или нова траса? 

Исто така напомена дека имајќи во предвид дека не ја има разгледано Студијата 
посебно е потребно да се внимава на подземните води во делот на Ботун. 

Одговор: Од страна на Љ. Петковски беше одговорено дека од Кичево до Пресека 
трасаста не го прати постоечкиот пат, после тоа се прилагодува до постоечката траса. 

Во врска со подземните води Љубомир истака дека траста не ги опфаќа 
подземите води бидејќи тој дел е решен со вијадукти. 

Прашање: Ѓоко Зороски НВО Грашница. Како е решен цврстиот отпад во тек на 
експлоатација на автопатот. 

Одговор: Од страна на Јоже Јовановски беше посочено дека во моментот ЈП 
„Македонија пат“ е надлежно претпријатие за одржување на патиштата во РМ, 
вклучително и собирање на отпад, па и на идниот автопат во тек на експлоатација при 
што ќе биде постапувано согласно законот. 

Одговор: Одговорот беше дополнет од страна на Олгица Мицевска – дел од 
експертскиот тим, која напомена дека во Студијата се предвидени поставување на 
контејнери со селекција на отпад на паркинг местата по трасата на автопатот. 



 

Прашање: Сузана Баткоска, општински инспектор за животна средина. Како ќе 
биде регулиран отпадот во тек на градба имајќи во предвид дека представува сериозен 
проблем. 

Одговор: Од страна на Љ. Петковски беше одговорено дека при проектирањето се 
издвоени локации за отстранување на вишокот на отпад, кој понатака во согласност со 
локалната власт и стратешките документи точно ќе биде лоциран. 

 

Други дискутанти не се пријавија и јавната расправа ја затвори Зоран Бошев во 
13:00 часот 

 

Записничар: 

Билјана Спироска






