
 

ЗАПИСНИК 

Записник од одржаната Јавна расправа за Студија за оцена на влијание врз 
животна средина за спроведување на проектот:  “Експлоатација на минерална суровина 

- вуклански туф на локалитетот Славишко Поле “, одржана на 06.11.2012 (вторник) во  
Салата во Општина Ранковце со почеток во 12.00 часот 

 

На ден 06.11.2012 година, во  Салата во Општина Ранковце, се одржа Јавна расправа 
по Студија  за оцена на влијание врз животната средина за проектот “Експлоатација на 
минерална суровина - вуклански туф на локалитетот Славишко Поле“. Јавната расправа 
која ја организира Министерството за животна средина и просторно планирање во 
соработка со инвеститорот АД “СТРМОШ“ од Пробиштип и опптина РАнковце , започна 
во 12:00часот. 

  

Присутни: 

- Билјана Спироска, Управата за животна средина при Министерството за животна 
средина и просторно планирање (МЖСПП) 

- Влатко Цветановски, Управата за животна средина при Министерството за животна 
средина и просторно планирање (МЖСПП) 

- Злата Басарова, Директор на  АД “СТРМОШ“ од Пробиштип , претставник на страна на 
инвеститорот  

-Ацо Насевски, Председател на надзорен одбор 

-Илија Колев - Финансов директор на АД “СТРМОШ“ од Пробиштип 

- Кире Станојоски, експерт за оцена на влијание врз животната средина и одговорен за  
Студијата за ОВЖС , “РИ - ОПУСПРОЕКТ“ ДООЕЛ Скопје 

- Представници од страна на Општина Ранковце 

- Засегната граѓани (Листа на присутни дадени во Прило

 

Јавната расправа се одвиваше по следниот Дневен ред: 

1. Отварање -  Јавната расправа ја отвори Билјана Спироска.По претставување на 
присутните претставници од страна на министерството, инвеститорот и изготвувачот на 
Студијата му даде збор на Кире Станојоски да изврши презентација на Студијата. 

2.Картко излагање на студијата за оцена на влијанието врз животната средина 

Во краткото излагање истакна дека предвидениот проект е всушност искористување 
на минерална суровина - вулкански туф на локалитетот Славишко Поле, кој е оддалечен 
20 км од најблискиот град Крива Паланка, а на 3 км од најблиското село Ветуница.  

Проектот е само ископување на природниот минерал и товарање на камиони. 
Неговата преработка  е на друга локација. Просечно се предвидуваат пет камиони 



 

дневно  и загадувањето во воздух би било од тие камиони, меѓутоа таа прашина 
позитивно влијае на земјодеските култури. Влијанието од бучава би била од тие 
камиони со работно време од осум саати, така да не се очекува негативно влијание 
имајќи во предвиде дека е надвор од населено место. Во близина на  локалитетот 
поминува реката Ветуница, и предвидени се предлог мерки за заштита од загадувањето 
на водите.  

3.Дискусија 

Прашање: Славица Ѓорѓиеска,  предстваник од општина Ранковце. Замоли за 
објаснување на техничкиот дел. 

Одговор: Ацо Насевски, Вуканскиот туф всушност преставува вулканска пепел. 
Оваа минерална суровина е погодна за земјоделските производи, бидејќи е богата со 
калиум, калциум, силициум итн. Како ќе оди експлоатацијата зависи од времеските 
услови, бидејќи има голема моќ на впивање на влажност. 

Прашање: Дали има во Македонија некој друг вака што експлоатира? 

Одговор: Ацо Насевски, Нема друг што експлоатира, а убаво е да се користат 
придобивките од прашината од експлоатацијата н авулканскиот туф, наместо да се 
користат хемикалии. 

Прашање: Колкав ќе биде процентот на загадување од сега па се до почетокот на 
експлоатација. 

Одговор: Кире Станојоски, Имајќи во предвид дека се работи само за ископување 
и товарарање на пет камиони дневно, влијанијата не се незначителни. Во сушен период 
може да има поголема прашина, меѓутоа таа прашина позитивно би влијаела врз 
земјоделските култури. 

Други дискутанти не се пријавија и јавната расправа ја затвори Билјана Спироска 
во 12:30 часот. 

 

 

 

Записничар: 

Билана Спироска






