
 

ЗАПИСНИК 

Записник од одржаната Јавна расправа за Студија за оцена на влијание врз 
животна средина за спроведување на проектот:  “Изградба на експресен пат А1, од мост 

на река Раец, денивелиран патен јазол “Дреново“, до Градско (спој со автопат А1)“ , 
oдржана на 12.09.2013 (четврток) во салата за состаноци“ на општина Кавадарци  со 

почеток во 12.00 часот 

 

На ден 12.09.2013 година, во  салата за состаноци  на општина Кавадарци, се одржа 
Јавна расправа по Студија  за оцена на влијание врз животната средина за проектот:  
“Изградба на експресен пат А1, од мост на река Раец, денивелиран патен јазол “Дреново“, 
до Градско (спој со автопат А1)“. Јавната расправа која ја организира Министерството за 
животна средина и просторно планирање во соработка со инвеститорот Јавно 
претпријатие за државни патишта и општина Кавадарци, започна во 12:10часот. 

  

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 Ајцева, советник за животна средина, претставник од страна на 
инвеститорот Јавно претпријатие за државни патишта; 

- Дарко Михајловски, инженер за животната средина, претставник на проектантот 
простор-Куманово;  

- Представници од “ПРОСТОР“ од Куманово; 

- Представници од страна на Општина Кавадарци; 

- Засегнати 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 му даде збор на Г-дин Дарко 
Михајловски да изврши презентација на Студијата. 

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

Цел на проектот е изградба на експресен пат , од мост на река Раец, денивелиран 
патен јазол“Дреново“ до Градско (спој со автопат А1), со вкупна должина од приближно 
25,700 км. 



 

Траста започнува веднаш после каркот на магистралниот пат Прилеп – Градско што 
се одвојува од лева страна кон Кавадраци (спроти бензинската пумпа на Макпетрол) 

Беше презентирана постапката за спроведување на оцена на влијание на проектот 
врз животната средина и можните влијанија од изградбата и експлоатацијата на 
експресниот пат врз животната средина. 

 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 

Бидејќи никој не се пријавији за дискусија, јавната расправа ја затвори Билјана 
Спироска во 13:00 часот 

 

Записничар: 

Билјана Спироска




