
На ден 1.11.2013 година, во  салата на општина Прилеп, се одржа Јавна расправа по 
Студија  за оцена на влијание врз животната средина за проектот:  “Мермерен Комбинат 
“СИВАЦ“ , АД Прилеп. Јавната расправа која ја организира Министерството за животна 
средина и просторно планирање во соработка со инвеститорот “СИВЕЦ“, АД Прилеп, започна 
во 12:30часот. 

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) 

- Игор Стојчески, претставник од страна на инвеститорот “МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ “, АД 
Прилеп 

- Габриела Дуданова Лазаревска, експерт за оцена на влијание врз животната средина и 
одговорен за  Студијата за ОВЖС 

- Представници од ГИ “Македонија“ од Скопје 

- 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 Габриела Дуданова Лазаревска да 
изврши презенатција на Студијата. 

2. Презентација на студијата за оцена на влијанието врз животната средина На инвеститорот 
АД “МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ Прилеп има добиено концесија за експлоатција на архитектонско 
– украсен камен – мермер во  локалитеот “СИВЕЦ“. Површинскиот коп се  наоѓа  во атерот на 
селото Присад на околу 10км од градот Прилеп. Површината на просторот кој е зафатен 
со концесијата изнесува 1,9км2 и таа е ограничена со 13 точки . 

Беше презентирана постапката за спроведување на оцена на влијание на проектот врз 
животната средина и можните влијанија од експлоатција на архитектонско – украсен камен – 
мермер 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 

Прашање: Цветанка Николоска, Иако во презенатцијата беше наведено дека одржувањето на 
возниот парк ќе се одвива надвор од локацијата, истакна дека локацијата не дава можност 
за  одржувањето на возниот парк надвор од локацијата поради што потребно е да се предвидат 
заштитни мерки  на самата локација. 



Одговор: Од страна на Габриела Дуданова Лазаревска беше истакнато дека во Студијата за 
ОВЖС е земена во предвид таквата состојба и предвидени се мерки за заштита на самата 
локација. 

Прашање: проф. Блажо Боев,   Го поздрави проектот и го истакна задоволството од  Студијата 
за ОВЖС со  предложените мерките за заштита на животната средина . 

Други дискутанти не се пријавија и јавната расправа ја затвори Зоран Бошев во 13:15 часот 

- Листа на присутни 

Записничар:  

Билјана Спироска 

 


