
На ден 17.06.2013 година, во сала во општина Чучер Сандево, се одржа Јавна расправа по 
Студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот: “Експлоатација на кварцит 
на локацијата “Марков Камен“. Јавната расправа, која ја организира Министерството за 
животна средина и просторно планирање во соработка со инвеститорот – “СТРИТ_БИЛТ 
ИНЖЕНЕРИНГ“ и општина Чучер Сандево, започна во 12:00 часот. 

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) 

- Сашо Ивановски, претставник на страна на инвеститорот “СТРИТ-БИЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО 

- Кире Стојаноски, експерт за оцена на влијание врз животната средина и одговорен 
за  Студијата за ОВЖС 

- Представници од страна на Општина Чучер Сандево 

- 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 му даде збор на Кире Стојаноски, експерт за оцена 
на влијание врз животната средина да изврши презентација на Студијата. 

2. Презентација на студијата за оцена на влијанието врз животната средина Цел на проектот е 
анализа на влијанијата од експлиоатацијата на кварцит на локацијата “Марков Камен“ во 
општина Чучер Сандево, Скопско. Локалитетот се наоѓа во атерот на општина Чучер Сандево 
на паднините од Скопска Црна Гора 

Беше презентирана постапката за спроведување на оцена на влијание на проектот врз 
животната средина и можните влијанија од експлоатацијата на кварцитот 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 од присутните не се пријави за дискусија, јавната расправа ја затвори Зоран 
Бошев во 13:00 часот 

Листа на присутни 

Записничар: 
Билјана Спироска 


