
 Врз основа на член 91, став 3 од Законот за животната средина („сл. весник на рм“ 
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 за одржана јавна расправа за проект: 
Студија за оцена на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти за 
реализација на проект-Изградба на брана и акумулација на река Слупчанска во 
општина Липково 

 
 
На 15.10.2018 година со почеток во 11:00 часот во просториите на општина 

Липково се одржа јавна расправа за Студијата за оцена на влијанието врз 
животната средина за брана и акумулација на река Слупчанска.  

Јавната расправа  ја отвори  г-дин Александар Петковски, Помошник 
раководител на секторот за животна средина од МЖСПП, кој накратко ја 
образложи постапката согласно член 91 став 3 од законот за животна средина 
согласно кој задожително се прави јавна расправа. Јавноста е запознаена со 
проектот и се е објавено  на веб страната на министерсвото иво весниците. Во 
наредниот период ќе се изготви извештај за соодветноста на  Студијата и ќе се 
издаде решение за проектот.  

 
Времето и местото на одржување на јавната расправа на Студијата за оцена на 

влијанието врз животната средина за брана и акумулација на река Слупчанска, 
беше објавено согласно законската регулатива. На  јавната расправа беа присутни 
преставници на: изработувачот на студијата - ГИ Македонија, инвеститорот - 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и органот надлежен за 
одобрување - Министерство за животна средина и просторно планирање. 

 
По преставувањето на причината за одржување на јавната расправа се премина 

кон  презентација на студијата за оценка на влијанијата врз животната средина која 
ја водеше Преставник од изработувачот на Студијата за оцена на влијанието врз 
животната средина, Градежен институт на Македонија за брана и акумулација на 
река Слупчанска.Презентацијата започна со опис на процедурата за оценка на 
влијание на проектот врз животната средина и содржината на Студијата за оценка 
на влијанијата врз животната средина. Во текот на презентацијата беше даден 
посебен осврт на разгледуваните алтернативни, очекуваните влијанија врз 
животната средина од реализација на проектот и предвидените мерки за 
надминувања на истите. 

 
По завршување на презентацијата беше отворена дискусија, но немаше 

прашања. 
 
Јавната расправа заврши во 12:00 часот. Составен дел на овој записник е 

Списокот, објавата за времето и местото на одржување и слики со присутни на 
јавната расправа се дадени во продолжеток. 

 



 
Записникот го составил: Александар Петковски 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 



 
 

 


