
На ден 25.10.2010 год. (понеделник) во салата за состаноци на општина Дебарца, се одржа 
Јавна расправа по Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за Проектот: 
Изградба на фарма за свињи, с. Белчишта во општина Дебарца. Јавната расправа ја 
организира Министерството за животна средина и просторно планирање и започна во 12:00 
часот. 

Присутни: 

-     Влатко Цветаноски – Советник во одделение заоценка на влијание врз животна средина, 
МЖСПП; 

-     Хусни Тачи – помлад соработник во одделение за оценка на влијание врз животна средина, 
МЖСПП; 

-     проф. Владимир Џабирски  - консултант во фирмата  ЕМПИРИА ЕМС; 

-     Марјан Михајлов – консултант во фирмата ЕМПИРИА ЕМС; 

-     Перо Мароски - претставник од страна на инвеститорот РИМЕС ПЛУС; 

-     Љупчо Којчиноски – Градоначалник на општина Дебарца  ; 

-     преставници на општина Дебарца; 

-     Заинтересирани/засегнати граѓани 

Јавната расправа се одвиваше по следниот Дневен ред: 

1. Отварање и вовед 

-  Јавната расправа ја отвори и ја водеше Влатко Цветаноски – Советник во одделение за 
оценка на влијание врз животна средина во Управата за животна средина при Министерството 
за животна средина и просторно планирање. По претставување на присутните претставници тој 
ја истакна важноста од одржувањето на јавната расправа и учеството во дискусијата на истата. 
Со краток осврт на 

постапката за оценка на влијание врз животна средина беше објаснето дека врз основа на 
видот и големината на проектот, МЖСПП го задолжи инвеститорот да изработи Студија за 
оцена на влијанието врз животната средина, како услов за добивање на Решение со кое се 
дава согласност за спроведување на проектот, согласно Законот за животна средина, а потоа 
им даде збор на претставникот на консултантската фирма ЕМПИРИА ЕМС од Скопје. 

2.  Презентација на Студијата 

Студијата за оценка на влијанието врз животната средина за Проектот: Изградба на фарма за 
свињи, с. Белчишта во општина Дебарца ја презентираше проф. д-р Владимир Џабирски  - 
консултант во фирмата  ЕМПИРИА ЕМС, која е изготвувач на Студијата за оцена на влијанието 
врз животната средина. 

Во презентацијата на Студијата проф. Владимир Џабирски ги презентираше основните 
параметри на Проектот: Изградба на фарма за свињи, с. Белчишта во општина Дебарца и исто 
така беше истакната оправданоста на проектот. Тој го презентираше целокупниот технолошки 
процес во фармата за свињи, со посебен осврт на алтернативата “сите внатре – сите надвор“. 
Истакна дека управувањето со технолошките отпадни води ќе биде со изградба на подземни 
јами во кои отпадните води ќе отстојуваат, а после плански ќе бидат расфрлани 



по земјоделските површини како арско ѓубре. Ја истакна и потребата од одржување на висока 
хигиената во фармата за свињи како предуслов за минимизирање на миризбата на амонијак. 
Тој зазеде позитивен став кон изградбата на Проектот при што смета дека овој проект 
позитивно ќе влијае посебно на подобрувањето на социо-економската состојба на локалното 
население, економски развој на општина Дебарца како и приходи во буџетот на општината. 
Истакна и дека изведбата на овој Проект ќе придонесе кон намалување на увозот на свинско 
месо и следствено на тоа и кон намалување на одливот на девизни средства во странство. 

проф. д-р Владимир Џабирски, истакна дека во Студијата се анализирани следниве главни 
влијанија: квалитет на воздух, квалитет на вода и почва, бучава, управување на отпад и тоа во 
сите фази од животниот циклус на проектот - фаза на изградба, оперативна фаза и фаза на 
евентуално престанување со работа. За секое од овие влијанија, по секоја фаза поодделно, 
предвидени се мерки за намалување на потенцијалните влијанија. 

Г-дин Марјан Михајлов  ги информираше присутните за постапката што ја спроведе фирмата 
РИМЕС ПЛУС за изградба на фарма за свињи, с. Белчишта, за доставеното писмо за намера 
за спроведување на проектот, за добиеното Решението за спроведување на постапка за оцена 
на влијание согласно Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на 
кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз 
животната средина (Сл. весник 74/2005). Понатаму, тој ја истакна важноста на контролата над 
управувањето со фармата и посочи на следниот чекор за идната фарма, 
односно аплицирањето за интегрирана еколошка дозвола, каде што сите мерки од студијата ќе 
бидат преточени во услови на дозволата. Дополнително, во фазата на подготовка на условите 
од оваа дозвола, населението ќе има можност да се произнесе за условите и начинот на 
контрола на влијанието од работата на фармата. На овој начин, истакна г-динот Михајлов, 
населението и општината ќе имаат увид во работата и управувањето со оваа фарма. 

По завршувањето на презентацијата на Студијата за ОВЖС, Влатко Цветаноски, пред да ја 
отвори дискусијата информираше дека сите заинтересирани можат во рок од 10 дена да 
достават коментари во однос на Студијата за ОВЖС, а коментарите од заинтересираната 
јавност ќе бидат земени предвид во процедурата на издавање на Решение за согласност за 
спроведување на проектот. 

3.  Дискусија 

Г-дин Димитрие Трпевски – претставник од М.З. Белчишта постави прашање околу 
гаранцијата за ширење на лоша миризба од фармата за свињи во с. Белчишта? 

На ова одговор даде проф. Владимир Џабирски: Оддалеченоста на фармата од најблиска куќа 
на влезот во селото и ружата на ветрови во овој регион (доминантниот ветар)  се причина за 
верување дека фармата нема да има значително влијание врз с. Белчишта по однос на ова 
прашање. 

Г-ѓа Светлана Ѓоршеска – претставник од фабриката “СИПО“ АД  исто така праша  околку 
лошата миризба и близината на фабриката? 

Според проф. д-р Владимир Џабирски секоја фарма е поврзана со одреден мирис на стоката 
која се чува на таа фарма и тоа е неизбежно. Но, важно е миризбата да биде во нормални 
граници, односно истата да не предизвика вознемиреност кај околното население. Тој истакна 
дека со одржување на потребната хигиена во фармата и изборот на управување со фецесот и 
урината во затворени базени, миризбата се очекува да биде во прифатливи граници; 

Г-дин Младен Суклоски– претставник од фабриката “СИПО“ АД  праша околу евентуалната 
можност за дислокација на фармата за свињи подалеку од патот? 

На ова Г-дин Перо Мароски – инвеститорот на проектот (РИМЕС ПЛУС), одговори дека за 
предвидената локација на фарма за свињи веќе е изготвен ЛУПД. Тој го истакна долгиот и 



тежок процес на окрупнување на парцели земјиште доволно големо за фармата. Во текот на 
изминатите три години по пат на преговори со претходните сопственици, земјиштето било 
откупувано дел по дел што го оддолжувало почетокот на градба на предвидената фарма. 

На крај сите присутни ја искажаа желбата за што поскоро отпочнување на изградбата на 
фармата за свињи во с. Белчишта. 

Други дискутанти не се пријавија и на крај Влатко Цветаноски ја затвори јавната расправа во 
13:45 часот, со напомена дека сите забелешки и сугестии можат да бидат доставени во 
писмена форма до МЖСПП. 

Записникот го водеше: 

Влатко Цветаноски 

Хусни Тачи 
Проверил: Зоран Бошев 

 


