
 

ЗАПИСНИК 

Записник од одржаната Јавна расправа за Студија за оцена на влијание врз 
животна средина за спроведување на проектот  “Изградба на автопат М-5 на делница, 

граничен премин на Република Бугарија (Црна Скала) - Делчево - Виница - Кочани - 
Штип - Велес “, Одржана на 21.02.2012 (вторник) во  Големата сала во општина Свети 

Николе  со почеток во 15.00 часот 

  

На ден 21.02.2012 година, во Големата сала во општина Свети Николе  , се одржа 
Јавна расправа по Студија  за оцена на влијание врз животната средина за проектот 
“Изградба на автопат М-5 на делница, граничен премин на Република Бугарија (Црна 
Скала) - Делчево - Виница - Кочани - Штип - Велес“. Јавната расправа која ја организира 
Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со 
инвеститорот Агенција за државни патишта , започна во 15:05часот. 

  

Присутни: 

 

 - Влатко Цветаноски, советник во 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 на 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 страна на Општина Свети Николе 

- Представници од страна на Општина Лозово 

- Засегната граѓани (Листа на присутни дадени во Прилог)

                           Јавната расправа се одвиваше по следниот Дневен ред: 

1. Отварање -  Јавната расправа ја отвори Влатко Цветаноски, 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, истакна дека јавната 
расправа е согласно законската регулатива, а потоа 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 современ автопат со четири ленти по две од секоја 
насока од Црна Скала (граница со Република Бугарија), Делчево, Виница, Кочани, Штип, 
Велес до населено место Отовица кај езеротот Младост, со вкупна должина од 98 Км. 

Автопатот главно е обработен во три основни делници: Црна Скала-Виница, Виница - 
Три чешми, Три чешми - Отовица. Делницата Црна Скала- Виница  и Виница - Три 
Чешми се водат со стационажи кои се во продолжение, а се од км0+000 до 34+000 и од 
км 34+000 до 74+300, а делницата Кадрифаково - Отовиа се води како посебна делница 
со стационажи од км0+000 до км 25+510. Ваквиот начин на водење на де4лницата е од 
пичина што помеѓу Три Чешми и Кадрифаковом има шрекин од 7 км, кои се дел од 
делницата Три Чешми до Миладиновци. 

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, усеци и насипи, влијание на 
патот од промена на користење на земјиште, влијание врз пределот, влијание врз 
биокоридори , влијание врз стаништата, влијание врз флората и фауната, ризик од 
инциденти, бучава, вибрации, влијание врз спомениците на природата, влијание врз 
археолошките локалитети,  влијание врз земјодеско земјиште, влијание врз песажот, 
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: Соња Ефремова, Управител на Овчеполка- Дали автопатот поминува 
низ колосекот на фабриката. 

Одговор: Од страна на проектантот Горан Трајановски беше одговорено дека 
автопатот има три влезно-излезни точки: Крива Круша, Кадрифаково и Отовица, сите 
други пресечни патишта се над или под автопатот, а се приклучувате само на клучките  
и   ова е сосема нова делница така да не минува низ колосекот на фабриката, нема да 
имаат измени.  

Прашање: Дали трасата на автопатот поминува под селото или над селото. Така 
да се е во ред, автопатот минува над селото. 

Прашање: Кога ќе почне да се гради? 

Одговор: Од страна на представникот на инвеститорот Сашка Богданова беше 
одговорено дека откако ќе се изработи целокупната документација и се обезбедат 
средства се започнува изградбата. Буџет е обезебеден за подготовка на техничката 
документација, а изградбата е нешто сосем друго за што се потребни многу пари, од кога 
ќе се направи целокупната документација, ќе се добие финансиската конструкција на 
проектот, ќе се бараат дополнителни средства за изградба. 



 

            Прашање: Валентина Гилева, Вакви проекти можат да предизвикаат и рушење на 
дивоградби, каде може да се види тоа со проектната документација? 

Одговор: Горан Трајановски, Проектант, По целата траса на автопатот има само 
два објекта кои се зафатени и тоа се кај клучка Отовица. Ленче Јанева - Агенцијата за 
планирање на просторот ги има тие податоци. 

Прашање: Дали и Миладиновци - Свети Николе –Штип ќе се гради? 

Одговор: Од страна на представникот на инвеститорот Сашка Богдановска беше 
одговорено дека тоа автопатско решение е приоритет на Агенцијата и се размислува за 
извори на финансирање. 

Други дискутанти не се пријавија и јавната расправа ја затвори Влатко 
Цветаноски во 11:15 часот. 

 

 

Записничар: 

Билана Спироска








