
ЗАПИСНИК ОД ЈАВНАТА РАСПРАВА ЗА ПРОЕКТОТ - ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ 
ВОДИ (ПСОВ) ЗА ГРАД СКОПЈЕ

Локација: Град Скопје, Сала за седници на Советот на Град Скопје (Барака бр.13)

Датум: 05 Февруари 2019 година

Јавната расправа започна во 10:15 часот.  На состанокот присуствуваа вкупно 40 учесници 
(целосната листа на учесници е дадена во Прилог 1).

Г-ѓа Билјана Петкоска од Министерството за животна средина и просторно планирање, ја 
водеше јавната расправа во име на Министерството. Г-ѓа Петкоска ги поздрави учесниците и 
им  ја  објасни  целта  на  јавната  расправа,  односно  им  обезбеди  информации  на  сите 
засегнати страни од планираниот проект. Таа ја презентираше агендата (дадена во Додаток 
2)  и  ги  покани  присутните  да  постават  прашања,  предлози  и  коментари  за  време  на 
дискусијата.

Г-дин Алекса  Томовски,  претставник на  консултантот  EGIS  &  BAR E.C.E  ,  кој  го  изработи 
Нацрт извештајот за Техничкиот дизајн за Студијата за финансирање, изградба и управување 
на  пречистителната  станица  за  Град  Скопје  (март  2016  година),  ги  претстави  техничките 
детали за планираната ПСОВ, вклучувајќи:

- Содржина на ОВЖС Студијата и постапката за ОВЖС во согласност со националното 
законодавство;

- Локација и капацитет на планираната ПСОВ;

- Разгледувани алтернативи за линијата за третман на отпадни води и третман на мил;

- Прифатени технологии за третман на отпадните води и милта и критериуми за избор;

- Загадување /влијанија за време на фазата на изградба на ПСОВ;

- Емисии и мерки за ублажување во оперативната фаза на ПСОВ;

- Емисии и мерки за ублажување во оперативната фаза на третман на милта, 
вклучувајќи и испуштање на издувни гасови;

- Опис  на  моменталната  состојба  со  животната  средина  во  однос  на  културното  и 
историското наследство како и социјалните и економските аспекти;

- План за мониторинг.

Г-ѓа  Славјанка Пејчиновска -  Андонова,  претставник на консултантскиот тим на Енова и 
Екомозаик,  ангажирана  во  2018  година  за  изготвување  на  Извештај  за  анализа  на 
недостатоците на Проектот и документи за јавна објава (Акционен план за животна средина 
и  социјални  аспекти,  План  за  вклучување  на  засегнатите  страни,  Нетехничко  резиме  и 
ажурирана ОВЖС Студија), го презентираше следното:

- Цел на јавната расправа во согласност со националното законодавство и барањата на 
Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) и Европската инвестициска банка (ЕИБ);
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- Опис  на  проектната  локација,  главните  карактеристики  на  планираната  ПСОВ  и 
нејзините  придружни  објекти,  вклучувајќи  ги  и  колекторите  за  отпадни  води  и 
структурата на сифонот;

- Клучни придобивки од реализација на проектот;

- Претходни  проектни  активности  и  нови  активности  преземени  во  согласност  со 
барањата на ЕБОР и ЕИБ, вклучувајќи ја и целта на новите проектни документи;

- Барања за изведба на ЕБОР, стандарди за животна средина и социјални аспекти на 
ЕИБ,  барања  од  ЕУ  законодавството,  категоризација  на  проектот  (категорија  А), 
период на објавување од 120 дена и датум на објавување;

- Клучни проблеми од реализација на Проектот;

- Управување  со  влијанија  (вклучувајќи  примери  за  мерки  за  ублажување  и 
мониторинг);

- Пристап  до  информации  и  документи  (веб-страници  и  институции  каде  што  се 
достапни новите проектни документи), како и информации за контакт за доставување 
жалби;

Потоа  беше  отворена  сесијата  за  прашања  и  одговори.  За  време  на  дискусијата,  едно 
прашање беше поставено од претставникот на компанијата за дистрибуција на електрична 
енергија  -  ЕВН  Македонија,  Г-ѓа  Хрисанти  Ангеловска праша  дали  консултантот  EGIS  & 
BAR.E.C.E  добил  согласност  од  ЕВН  Македонија  за  време  на  подготовката  на  Нацрт-
техничкиот дизајн. 

Г-дин Алекса Томовски  одговори дека одобренија од сите јавни институции се добиени за 
време на фазата на планирање на проектот, вклучувајќи го и Мислењето од ЕВН Македонија 
и компанијата за дистрибуција на гас.

Бидејќи немаше други прашања од присутните, г-ѓа Петковска ја затвори јавната расправа и 
истакна дека сите заинтересирани страни се охрабруваат да ги достават своите забелешки и 
коментари во писмена форма до крајот на периодот на објавување, односно 10 април 2019 
година.

Јавната расправа заврши во 11: 15ч.

Прилози кон Записникот од јавната расправа:

- Прилог 1 – Листа на присутни на јавната расправа;

- Прилог 2 - Агенда

- Прилог 3 - Фотографии

- Прилог 4 - Презентација на техничките карактеристики на ПСОВ (консултант EGIS & 
BAR E.C.E)

- Прилог 5 - Презентација на Извештај за анализа на недостатоците на Проектот (GAP 
анализа) и документи за јавно објавување (консултант Енова и Екомозаик);
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Прилог 1 – Листа на присутни на јавната расправа
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Прилог 2 – Агенда
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Прилог 3 – Фотографии од јавната расправа
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Прилог  4  -  Презентација  на  техничките  карактеристики на ПСОВ (EGIS  & BAR E.C.E)  –  pdf 
документ;

Прилог  5  -  Презентација  на  Извештај  од  анализа  на  недостатоците  на  подготвена  ОВЖС 
Студија за Проектот (GAP анализа) и документи за јавна објава (Енова и Екомозаик) -  pdf 
документ;
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