
ЗАПИСНИК 

Записник од одржаната Јавна расправа за Студија за оцена на влијание врз животна средина за 
спроведување на проектот  “Автопат Штип ‐ Струмица “, Одржана на 29.03.2012 (четврток) во  

Дом на АРМ во Општина Струмица со почеток во 14.00 часот 

 

На ден 29.03.2012 година, во  Дом на АРМ во Општина Струмица, се одржа Јавна расправа по 
Студија  за оцена на влијание врз животната средина за проектот “Автопат Штип ‐ Струмица“. 
Јавната  расправа  која  ја  организира  Министерството  за  животна  средина  и  просторно 
планирање  во  соработка  со  инвеститорот  Агенција  за  државни  патишта  ,  започна  во 
14:00часот. 

 

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); 

‐ Сашка Богданова, претставник од страна на инвеститорот Агенција за државни  патишта; 

‐ Ленче Јанева, експерт за оцена на влијание врз животната средина и одговорна за  Студијата 
за ОВЖС; 

‐ Представници од “Балкан Консалтинг“ од Скопје; 

‐ Представници од страна на Општина Струмица; 

‐ 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 и даде збор на Ленче Јанева да изврши презентација 
на Студијата. 

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

Цел на проектот е изградба на автопат со вкупна должина од 64,3 км. 



Автопатот  е  обработен  во  две  основни  делници:  Делница  1;  Штип  ‐  Радовиш  и  Делница  2; 
Радовиш (всушност од Воиславци км35 од првата делница) до Струмица.  

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  автопатот  врз 
животната  средина и  тоа:  влијание врз воздухот,  влијание врз водите,  влијание врз почвата, 
појава  од  отпад,  позамјишта,  депонии,  влијание  на  патот  од  промена  на  користење  на 
земјиште,  влијание  врз  пределот,  влијание  врз  биокоридори  ,  влијание  врз  стаништата  и 
екосистемите,  влијание  врз  флората  и  фауната,  ризик  од  инциденти,  бучава,  вибрации, 
влијание врз  спомениците на природата,  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: Ѓорѓи Манушев,  постави неколку прашања: 

‐  Динамика на изведување на делницата, 

‐  Што се случува со делницата што веќе се гради,  

‐  Во излагањето  е  кажано дека патот  скршнува  лево до  аеродром,  за  кој  аеродром  се 
работи, 

‐  Што  ќе  поврзува  овој  автопат  имајќи  во  предвид  дека  делницата  завршува  во 
Струмица. 

Одговор:  Од  страна  на  представникот  на  инвеститорот  Сашка  Богданова  беше  одговорено 
соодветно на сите поставени прашања: 

‐  Агенцијата  за  државни  патишта  работи  на  подобрување  на  патната  мрежа  во 
Источниот  и  во  Југоисточниот  регион  подготвувајќи  техничка  документација  за  неколку 
автопатски  решенија  и  тоа:  Миладиновци‐Свети  Николе‐ Штип,  М‐5  Велес  –  Делчево  и М‐6 
Штип – Струмица. Во овој момент се работи фаза на идеен проект, по што следува изработка 
на  основен  проект.  Проектирањето  одзема  време,  па  кога  ќе  се  започне  со  изградба  во 
моментот не може да се каже. 

‐  Делницата Сулдурци ‐ Радичево ќе биде дел од ова автопатско решение. АДП се соочи 
со  изведувач  кој  не  одговори  на  барањата  на  тендерската  документација,  поради  што  се 
пролонгира  изградбата  на  делницата,  па  поради  тоа  е  раскинат  договорот  со  стариот 
изведувач  и  се  подготвува  тендерска  документација  за  избор  на  нов  изведувач  кој  ќе  ги 
заврши започнатите градежни активности на делницата. 



‐  Од  Агенцијата  за  планирање  на  просторот  се  има  добиено  Решени  за  Услови  за 
планирање на просторот за ова автопатско решение, што значи дека истата не се поклопува со 
друг објект кој се предвидува или веќе се гради во коридорот  на оваа траса.  

Од  страна  на  Киро  Цеков  беше  одговорено  дека  од  АДП  проектната  задача  која  им  беше 
дадена на нив како проектанти се однесуваше само на автопатско решение   до Струмица, за 
продолжување на  трасата ќе  треба да  се изработи нова проектна  задача која би водела кон 
Валандово и кон Ново Село. 

Други дискутанти не се пријавија и јавната расправа ја затвори Зоран Бошев во 15:00 часот. 

Записничар: 

Билана Спироска 




