
 

ЗАПИСНИК 
 

Од online јавна расправа по Студијата за оцена на влијание врз животната средина 
за проектот: Интерконективен гасовод Република Северна Македонија - Грција, за 

потребите на инвеститорот Национални Енергетски Ресурси од Скопје 
 
 

Имајќи во предвид дека постапката за оцена на влијание врз животната средина се 
спроведува во време на пандемија на COVID 19 согласно Одлуката за превентивни препораки, 
времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за 
заштита на здравјето на населението од заразната болест  COVID-19 предизвикана од 
вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена објавена во Службен 
весник на Република Северна Македонија на 4.11.2020 година јавната расправа се одржа online 
преку ЗООМ електронската платформа. 

На ден 20 ноември 2020 година  (петок) во 10.00 часот за заинтересираната јавност од 
Општина Демир Капија и Општина Неготино се организираше Јавната расправа на ЗООМ 
електронската платформа на следниот линк 

 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/98185700425?pwd=RlRUWnJmdERyY2tuUEdwSVVKa1ZnQT09 
 
Meeting ID: 981 8570 0425 
Passcode: 836115 
 
 
Присутни: 

- Билјана Петкоска – Раководител на Сектор за животна средина, МЖСПП; 
- Дејана Тодоровска – Раководител на одделение за оцена на влијание врз животна 

средина и почви, МЖСПП; 
- Александар Петковски- Помошник Раководител на сектор за живота средина 
- Оливера Костанчева – претставник на инвеститорот  
- Магдалена Трајковска Трпевска – одговорен  експерти за оцена на влијание врз 

животна средина, преставници на консултантот “ТЕХНОЛАБ“ ДООЕЛ од Скопје; 
- Заинтересирани/засегнати граѓани 

 
Јавната расправа се одвиваше по следниот Дневен ред: 
 
1. Отварање и вовед 
 
Јавната расправа ја отвори и ја водеше Билјана Петкоска – Раководител на Сектор за животна 
средина во Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно 
планирање. По краткиот осврт на целата за организирање на јавната расправа постапката за 
оцена на влијание врз животна средина и беше даден збор на претставникот на  изготвувачот 
на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина “ТЕХНОЛАБ“ ДООЕЛ од Скопје - 
Магдалена Трајковска Трпевска: Експерт за ОВЖС да одржи  презентација на Студија за оцена 
на влијанието врз животната средина за проект. 
 
2. Презентација на Студијата 
 
Магдалена Трајковска Трпевска ја презентираше Студијата за оцена на влијанието врз 
животната средина за проектот: Интерконективен гасовод Република Северна 
Македонија - Грција, за потребите на инвеститорот Национални Енергетски Ресурси 
од Скопје. Во презентацијата на Студијата за ОВЖС беа ги образложени и елаборирани 
основните параметри на проектот . Беа јасно и прецизно презенитирани главните 



 

каратктеристики на проектот , алетрнативите кои се земени во предвид , оцена на влијание врз 
животната средина во и околу проектот, алтернативи кои биле земени во предвид, мерки за 
намалување на негативните влијанија врз животната средина, планот а управување со 
животната средина и анализа на ризици како и план и мерки за заштита од незгоди. 
 
 
По завршувањето на презентацијата на Студијата за ОВЖС, Билјана Петкоска пред да ја отвори 
дискусијата информираше Студијата за ОВЖС е достапна на интернет страната на МЖСПП и во 
засегнатите општини , а коментарите од заинтересираната јавност ќе бидат земени предвид во  
текот на постапката. 
 
3. Дискусија 
 
Прашање: ЕКОВИТА- Здружение на грагани – смета дека Студијата за ОВЖС е добро направена, 
меѓутоа потребно е да се внимава сите мерки да се спроведуваат и кога ќе се спроведува 
проектот бидејќи има искуство во Неготино од проект које оставен  
 
Одговор: Билјана Петкоска истакана дека обврските од Студијата за ОВЖС се задолжителни и 
истете е потребно да бидат дел од проекната докуменатција. Државниот инспекторат за 
животна средина ќе го контролира спроведувањето на проектот меѓутоа секако и забелешките 
на граѓаните се во интерес на добра имплеметнација на проектот.  
 
Билјана Петкоска , ја затвори јавата расправа во 11.15часот 
 
 
 
 
 

Записничар: 
Билјана Петкоска 

        


