
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 култура, сала за советници на општина Василево со почеток во 10.00 часот 

 

На  ден  29.03.2012  година,  во    Дом  на  култура,  сала  за  советници  на  општина  Василево,  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 10:00часот. 

 

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 Василево; 

‐ 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: Маријан Трајков, Колку време ќе трае изградбата на автопатот? 

Одговор:  Од  страна  на  представникот  на  инвеститорот  Сашка  Богданова  иако  се  работи  со 
план  за  градежни  активности  сепак  на  терен  не  е  секогаш  така,  секогаш  се  појавуваат 
дополнителни  активности.    Бидејќи  станува  збор  за  изградба  на  автопат,    во  овој  момент 
немаме конкретен одговор меѓутоа од прилика градбата би траела од 3‐5 години. 

Прашање: Маријан Трајков. Од каде ќе започнува изградбата на автопатот? 

Одговор: Од страна на представникот на инвеститорот Сашка Богданова беше одговорено дека 
изградбата ќе започне од Три чешми, од каде што започнува трасата. 

Прашање:  Мите  Колев  од  Радичево,    Прашањето  се  однесува  за  новиот  пат  што  е  веќе  во 
изградба  и  генерално  има  забелешка  околу  начинот  на  изградба  на  подпатник,  од  неговата 
мала висина и неможноста за поминување со товарени трактори. 

Одговор:  Од  страна  на  представникот  на  инвеститорот  Сашка  Богданова  беше  одговорено  
дека  делумно  е  запознаена  за  изградбата  на  патот  Сулдурци  ‐  Радичево,  меѓутоа  во  овој 
момент може само да го пренесе револтот на жителите до повисоките структури во Агенцијата 
за државни патишта. 

Прашање: Мите Колев од Радичево,   Изградбата на автопатот генерираше големо количество 
на прашина за кое следуваа и опомени. Да се внимава во тој дел . 

Одговор:  Од  страна  на  представникот  на  инвеститорот  Сашка  Богданова  беше  одговорено  
дека  имаше  инспекции  над  изведувачот  од  нејзина  страна,  покрај  останатите  и  поради  тие 
проблеми  е раскинат договорот со изведувачот, и се подготвува тендерска документација за 
избор на нов изведувач. 



Прашање: Маријан Трајков. Како идеја за изградба на автопат ја подржува.   Исто така посочи 
да се обрне внимание на пристапните патишта. 

Одговор:  Од  страна  на  Зоран  Бошев  беше  одговорено    социоекономските  аспекти  го 
разгледуваат и тоа прашање. 

Прашање: Ацо Минев , општина Василево ‐  Трасата зафаќа плодно земјиште, како ќе реагира 
изградбата на автопатот врз земјоделските култури. 

Одговор:  Од  страна  на  Ленче  Јанева  беше  одговорено  дека  при  изборот  на  трасата    има 
земено во предвид траста да зафаќа помалку обработлива површина. 

Прашање:  Ацо  Минев  ,  општина  Василево  ‐    Сепак  трасата  минува  низ  плодно  земјиште  и 
потребно е  да  се  разгледаат изградбата на подпатници надпатници  ,  да не  се  појави истиот 
проблем како кај Радичево,  сепак населението живее од земјоделие. 

Прашање:  Ванчо  Јорданов,    Не  се  сомнева  во  стручноста  на  проектантите  ,  но  сепак  да  се 
внимава на собирање на вода, прашина од моментот на изградба и тн.  

 

Други дискутанти не се пријавија и јавната расправа ја затвори Зоран Бошев во 11:10 часот 

 

Записничар: 

БиланаСпироска  

 




