
 

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 19 ноември 2020 година  (четврток) во 10.00 часот за заинтересираната јавност од 
Општина Гевгелија и Општина Богданци се организираше Јавната расправа на ЗООМ 
електронската платформа на следниот линк 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/93440221674?pwd=OXp0WVF0Qk1HdzFyLzUrR1NEQ3NtZz09 
 
Meeting ID: 934 4022 1674 
Passcode: 502978 
 
 
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; 
- 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: Лазар Николов. Посочи дека Студија ги опфаќа сите аспекти, но сепка дава насоки 
да се внимава на сите особено на социјаните аспекти. Да не дојде до попречување на 
земјоделските активности до инвеститорот да се внимава на работниот план односно кога се 
почнуваи кога се завршува со работа на градба на гасоводот.Имајќи во предвид дека станува 
збор за тешка механизација потребно е да се предвиде фонд за санација на штети. Понатака 
смета дека планот за ерозивност е потребен и истиот треба да се направи.  
Во однос на биодиверзитетот истиот поминува до Блатото Богоордичко , поради тоа смета дека 
е потребно да се спроведе континуиран мониторинг на биодиверзитетот, на флора и на фауна 
мегутоа посебно е потребно мониторинг на фауната имајќи во предвид дека има бучава и 
прашина. 
 
Одговор: Билјана Петкоска смета дека се изложени интересни забелешки, во однос на 
коментарот за социјалните аспекти  наведе дека мерките во Студијата се задолжителни и 
инвеститорот е тука да се заложи да ги имплеметира, а секако тука е и Државниот инспекторат 
за животна средина.   
 
Одговор: Магдалена Трајковска Трпевска наведе дека социјалните аспекти во студијата се 
детално образложени и му даде збор на професорот Караделе да даде сво мислење по однос на 
биодиверзитетот. 
Одговор: Овој вид на проекти има најмало влијание врз биодиверзитет. Имајќи во предвид дека 
станува збор за влијанија само во тек на грдаба. Таму на локалитетот подрачјето е детално 
истаржено и постојано се врши истражување и нема грабливи птици . Во студијата е наведена 
постојана супервизија   
 
Лазар Николов надополна дека коментарот се однесува да има постојан мониторинг во тек на 
градба и да има мониторинг на градба.  
 
Билјана Петкоска , се остави емаил  од страна на Лазар Николов за да се достави нашиот 
конечен став по однос на забелешката. 
 
 
 
 
 

Записничар: 
Билјана Петкоска 

        


