
ЗАПИСНИК 

Записник од одржаната Јавна расправа за Студија за оцена на влијание врз животната средина 
и социо – економските аспекти за спроведување на проектот  “Железнички коридор VIII ‐ 

Источна делница “, одржана на 24.04.2012 (вторник) во  сала на Општина Кратово со почеток 
во 11.00 часот 

 

На ден 24.04.2012  година,  сала на Општина Кратово,  се одржа  Јавна расправа по Студија    за 
оцена  на  влијание  врз  животната  средина  и  социо  –економските  аспекти  за  проектот 
“Железнички  коридор  VIII  ‐  Источна  делница“.  Јавната  расправа  која  ја  организира 
Министерството  за  животна  средина  и  просторно  планирање  во  соработка  со  инвеститорот 
Министерство  за  транспорт  и  врски  ,  и  ЈП  Македонски  Железници  Инфраструктура  –Скопје 
започна во 11:00часот. 

 

Присутни: 

‐  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); 

‐  Влатко  Цветаноски,  советник  во  Одделение  за  оцена  на  влијание  врз  животна  средина  во 
Управата  за  животна  средина  при  Министерството  за  животна  средина  и  просторно 
планирање (МЖСПП); 

‐Билјана Здравева, претставник од страна на инвеститорот Министерство за транспорт и врски; 

‐Раде Секуловски, Директор за инфраструктура во ЈП МЖ Инфраструктура‐ Скопје,  претставник 
од страна на инвеститорот; 

‐ Татјана Тодоровска, претставник од страна на консултанската фима “ЕПТИСА“ ; 

‐ Карлота Аргиеда, претставник од страна на консултанската фима “ЕПТИСА“  , координатор и 
експерт за животна средина од Шпанија; 

‐ Представници од страна на “ЕПТИСА“; 

‐ Представници од страна на Општина Кратово; 

‐ Засегната граѓани (Листа на присутни дадени во Прилог). 

 

 

 

Јавната расправа се одвиваше по следниот Дневен ред: 



1. Отварање ‐  Јавната расправа ја отвори Билјана Спироска, советник 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  и  даде  збор  на    Карлота  Аргиеда  да    извршат  презентација  на 
Студијата. 

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

Презентацијата  на  студијата  беше  извршена  од  страна  на  Карлота  Аргиеда    и  Татјана  
Тодоровска 

Проектот Железнички коридор VIII  ‐ Источна делница се состои од 88.1.км железничка пруга 
низ североисточниот регион на Р.Македонија. Проектот е поделен на три делници  

Делица  1‐Од  Куманово  до  Бељаковце  (30.8км)  –  до  1994  година  оваа  делинца  била 
функционална, од 1994 – 2004   извршени се одредени градежни работи. Во рамките на овој 
проект ќе се спроведе реконструкција на  оваа секција. 

Делница  2  ‐  Од  Бељаковце  ‐  Крива  Паланка  (33.9км),    ‐  извршени  се  одредени  градежни 
работи. Во рамките на овој проект ќе се изведе реконструкција и изгредба на оваа секција.  

Делница 3 ‐ Од Крива Паланка до Деве Баир, на бугарската граница (23.4км), на оваа делница 
нема спроведено претходни градежни работи. Потребно е да се изградат железничката линија 
и придружните објекти. 

Целта на проектот е да се доврши железничката врска помеѓу Македонија и Бугарија. 

Во Студијата се разгледувани две алтернативи. Едната алтернатива е веќе трасираната пруга а 
другата  алтернатива  ја  следи  рутата  на  планираниот  автопат  од  коридор  VIII. 
Мултикритериумската  анализа  на двете  алтернативи  (од  технички,  сообраќаен,  од  аспект  на 
животната  средина,  социо‐економски  аспект  и  финансиски  аспект)  водеа  кон  препорака  на 
веќе трасираната пруга. 

Во  Студијата  анализирани  се  можните  влијанија  во  фаза  на  градба  и  фаза  на  работа  од  : 
културно  наследство,  почва,  површински  води,  вода  во  почвата,  воздух,  бучава  и  вибрации, 
природа, живеалишта, фауна, земјиште и имот, безбедност и здравје на населението,  тензии 
во  заедницата,  пристап  и  одвојување,  нарушување  на  комуналните  услуги,  економија, 
вработување, образование и наука, чувствителни групи, работна сила., квалитет на живот. 

Соодветно  на  влијанијата,  односно  на  причините  кои  допринесуваат  овој  Проект  да  има 
негативни  и  позитивни  влијанија  влијанија  врз  животната  средина  и  социо‐економските 
аспекти,  предвидени  се мерки  за  избегнување,  намалување,  компензирање    на  негативните 
влијанија и  за  подтикнување на позитивните  влијанија.  Планот  за мониторинг и  управување 
кој е составен дел на оваа студија треба да осигура имплементација на предложените мерки и 
за време на градежната и за време на оперативната фаза.  

3.Дискусија 



Прашање: Mилош Димитовски, НВО “Извор“, ја подржува изградбата на проектот имајќи го во 
предвид значењето на изградбта на железницата за Кратовскиот регион. Прашањето е дали до 
колку  дојде  до  оштетување  на  споменикот  на  природата  Куклица,  на  кој  начин  може 
заштитеното подрачје да биде обештетено  ? 

Одговор:  Од  страна  на  Карлота  Аргиеда  беше  одговорено  дека  нема  начин  заштитеното 
подрачје  да  биде  оштетено,  прво  поради  оддалеченоста  на  пругата  од  локалитетот.  Но 
превентивно  со  примена  на    планот  за  управување  и  мониторинг,  пред  започнување  на 
градежните  работи  ќе  има  експерти  кои  ќе  бидат  на  терен  со  цел да  проценат  дали  ќе  има 
евентуална  опасност  од  негативни  влијанија  кои  градежните  работи  би  можеле  да  ги 
предизвикаат  на  локалитетот.    Доколку  се  потврди  дека  би  имало,  во  тој  случај  ќе  се 
предложат  мерки  за  избегнување/намалување  на  негативните  влијанија.  Ако  се  утврди 
значително  негативно  влијание  кои  не  би  можело  да  се  ублажи  би  можело  да  дојде  и  до 
стопирање на  работите. 

Одговор: Од страна на представникот на инвеститорот Раде Секуловски беше одговорено дека 
изградбата  на  железницата  е  далеку  од  локалитетот  и  не  се  очекува  да  има  негативно 
влијание,  и  напротив  укажа  на  позитивното  влијание  кое  изградбата  на  пругата  во    во 
изминатиот  период  го  имала  на  локалитетот.  Имено  за  време  на  градежните  работи  кои  се 
одвивале на оваа делница од страна на ЈП МЖ Инфраструктура бил изграден пристапен пат до 
локалитетот кој сеуште е во функција.  

Прашање: Акумулацијата Вакув не е спомената во презентацијата, смета дека слегувањата ќе 
имаат влијание врз железницата. 

Одговор: Од страна на представникот на Консултантот   Татјана Тодоровски беше одговорено 
дека  во  Студијата  за  ОВЖС  се  разгледани  кумулативните  влијанија  од  трите  предвидени 
проекти: акумулацијата Вакув, изградбата на автопатот и гасоводот.  Прикажана беше мапа во 
втора секција каде  визулено се прикажа и идната брана и пругата. Акумулацијата  е земена во 
предид  при  проектирањето  на  пругата.  Токму  планираната  брана  е  причина  поради  која 
пругата е крената повисоко. 

 

Други  дискутанти  не  се  пријавија  и  јавната  расправа  ја  затвори  Билјана  Спироска  во  13:00 
часот. 

 

 

Записничар: 

Билјана Спироска 




