
Врз основа на член 91, став 3 од Законот за животната средина („Сл. весник наРМ“ бр. 53/05, 

81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13,42/14, 44/15, 129/15 и 

39/16)изготвен е 

ЗАПИСНИК ОД ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА 

ЗА 

СТУДИЈА ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНАЗА ПРОЕКТОТ: „ ПОДГОТОВКА 

НА СТУДИИ (ФС, ОВЖС, АНАЛИЗА НА ТРОШОЦИ), ПРОЕКТНА И ТЕНДЕРСКА ДОКУМНЕТАЦИЈА 

ЗА СОБИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ ЗА ОПШТИНА ШТИП“ 

Јавната расправа се одржа на ден 09 октомври 2017 (понеделник) во сала 2 во Општина Штип 

со почеток во 11  часот. Од Министерството за животна средина и просторно планирање беа 

присутни г‐н Александар Петковски, г‐ѓа Дејана Тодоровска и г‐н Ѓорѓи Велевски. Од страна на 

изготвувачот  на  проектот  и  на  студијата  за  оцена  на  влијанијата  врз животната  средина  беа 

присутни г‐н Александар Димишков, Г‐ѓа Емилија Серафимова, г‐ца Кристина Петровска и г‐ѓа 

Анета Китевска. Расправата ја водеше г‐н Александар Петковски со следниот дневен ред: 

‐ Претставување  на  причината  за  одржување  на  јавната  расправа  и  дотогаш 

реализирани чекори во ОВЖС постапката; 

‐ Претставување на учесниците; 

‐ Презентација на Студијата за оценка на влијанија врз животната средина 

‐ Дискусија по однос на Студијата за ОВЖС; 

‐ Затварање на јавната расправа. 

Откако г‐н Александар Петковски  ја објасни потребата од одржување на оваа  јавна расправа 

како и потребата од спроведување на ваквата активност и ги претстави сите учесници, збор и 

се даде на г‐ца Кристина Петровска.  

Презентацијата започна со давање преглед на содржината на студијата за оцена на влијанијата 

врз  животната  средина.  Понатаму,  опфати  преглед  на  законодавството  во  рамките  на 

проектот,  преглед  на  состојбата  со  животната  средина,  можни  алтернативи  за  локација  и 

третман  на  отпадните  води  и  тињата,  идентификувани  влијанија,  мерките  за  ублажување  и 

програмата  за  мониторинг.  По  завршување  на  презентацијата,  г‐н  Александар  Петковски  ја 

отвори дискусијата за предметната Студија.  

Прашање: Јорданка Калајџиеска, ЕД „Виножито“, претседател 

Г‐ѓа  Јорданка Калајџиеска беше заинтересирана дали оваа пречистителна  станица  за опадни 

води  ќе  се  реализира  на  терен,  кој  ќе  биде  носител  на  проектот  односно  изведувач  на 

градежните активности во градежната фаза. 

Одговор: г‐н Ѓорѓи Велевски, МЖСПП 

За  реализација  на  овој  проект  се  планира  да  се  добијат  финансиски  средства  од  ИПА  2 

програмата.  По  нова  година  ќе  се  објави  тендерот  за  изградба  и  надзор  на  градежните 

активности на пречистителната станица. На истиот тендер ќе се јават градежни фирми и онаа 

фирма што ќе победи ќе биде главен изведувач на градежните активности.  

Прашање: Јорданка Калајџиеска, ЕД „Виножито“, претседател 

Кој е спроведувач односно носител на проектот, локалната самоуправа или Министерството за 

животна средина и просторно планирање? 



Одговор: г‐н Ѓорѓи Велевски, МЖСПП 

Кога се работи за проект на локално ниво МЖСПП формира работна единица на локално ниво 

која  е  надлежна  за  секојдневни  проверки  на  терен  за  време  на  градежната  фаза.  Во  неа 

членува  општината  и  ЈКП  од  општината.  Потребно  е  да  има  координатор  кој  е  назначен  од 

страна  на МЖСПП.  Тие  ќе  бидат  постојано  во  директен  контакт  со  изведувачот  и  надзорот. 

Надзорот си поставува исто така свој инженер кој секојдневно ќе ги следи работите на терен. 

После извесен период МЖСПП ги следи активностите преку одделението ИПА во рамките на 

Министерството. Исто така постои координација помеѓу одделението на терен и секторот во 

МЖСПП на дневна база. Со такво тело односно работна единица имаат веќе искуство со други 

општини во Република Македонија за ваков вид на проекти. 

Коментар: Јорданка Калајџиеска, ЕД „Виножито“, претседател 

Дали во целост ќе биде покриено финансирањето за изградба на ПСОВ? 

Одговор:г‐н Ѓорѓи Велевски, МЖСПП 

Структурата  на  инвестирање  обично  е  во  зависност  од  резултатите  дадени  во  Физибилити 

студијата,  така што дел  ќе  се  покрие преку ИПА фондовите,  но дел од финансиите  ќе бидат 

покриени од Владата на Република Македонија. Најчесто соодносот е 15% ‐ 85% или 20 % ‐ 80 

% се зависи од резултатите од Физибилити студијата. 

Коментар: Ангела Пингова, радио Канал 77 

Колку би чинел проектот доколку се почне постапката согласно предвидениот рок? 

Одговор:г‐н Ѓорѓи Велевски, МЖСПП 

Тоа  не  може  да  го  каже  сега  во  моментот  бидејќи  тоа  е  тековна  процедура.  Постои  ИПА 

апликација  за  финансирање  која  се  поднесува  прво  до  ЕУ  делегација  во  Скопје  а  потоа  во 

Брисел. Сумата која ќе се добие значи одобрување и обезбедување на финансии за проектот.  

Коментар: Јорданка Калајџиеска, ЕД „Виножито“, претседател 

Каде точно ќе биде позиционирана ПСОВ? 

Одговор:г‐ца Кристина Петровска, Експерт за ОВЖС 

Локацијата на ПСОВ е на место викано Калимерово,  над колекторот во непосредна близина на 

регионалниот пат Штип – Радовиш од лева страна пред мостот.  

Г‐ѓа  Јорданка  Калајџиеска  од  ЕД  „Виножито“,  покрена  дебата  околу  долгото  чекање  и 

неажурност од страна на општината за отпочнување на ваков вид на проекти.  

Одговор: Г‐ин Влатко Панов соработник за животна средина од Општина Штип истакна дека: 

Општина  до  сега  немала  средства  за  изградба  на  ПСОВ  и  затоа  преку Министерството  бара 

средства  од  ЕУ  преку  програмата  да  се  воспостави  тој  систем.  Сите  општини  во  Источен 

плански  регион  имаат  воспоставено  динамика  на  реализирање  на  ваков  вид  на  проекти  за 

сите општини. Општина Штип како најголем град во Источниот плански регион е дел од оваа 

програма  односно  ИПА  2020.  Сепак  финансиите  кои  се  потребни  за  изградба  на  ПСОВ  во 

Берово се многу помали отколку финансиите за изградба на ПСОВ во Штип.  



По завршената дискусија, г‐н Александар Петковски ги извести присутните дека доколку имаат 

дополнителни забелешки може да ги достават до Министерството,им се заблагодари на сите 

присутни и ја затвори јавната расправа во 13:00 часот. 

 

 

Изготвил: 

Дејана Тодоровска 

 








