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Врз основа на член 91, став 3 од Законот за животна средина („Службен весник на 
Република Македонија“ 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, 192/15, 39/16 и 99/18) изготвен е 
 

 
ЗАПИСНИК ОД ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА 

За Проект:„Изградба на ветерен парк Копришница, општина Гевгелија и општина 
Демир Капија (30MW)“ 

Место: online (линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a37851a745778462296aa222f6cd613f1%40thread.tacv2/1611737370070?context=%7b%2
2Tid%22%3a%222758cfaf-fd58-4610-b87c-f14e152a84b5%22%2c%22Oid%22%3a%229b5cd1fd-
2685-4463-affc-f880d0e81f02%22%7d)  

Датум и време: 05.02.2021 во 10:00 часот 

  

На ден 05.02.2021 година, со почеток од 10:00 часот, online се одржа јавна расправа 

на платформата Microsoft Teams, за проектот: „Изградба на ветерен парк 

Копришница, општина Гевгелија и општина Демир Капија (30 MW)“. Организатор 

на Јавната расправа беше Министерството за животна средина и просторно 

планирање. Линкот за одржување на јавната расправа беше објавен во дневен весник 

од страна на инвеститорот, беше доставен на е-маил адреси на невладини 

организации и граѓански здруженија, беше доставен до општина Гевгелија и општина 

Демир Капија и исто така беше објавен на социјалната мрежа facebook на 

Министерството за животна средина и просторно планирање. Јавната расправа се 

одржа на следната линк адреса:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a37851a745778462296aa222f6cd613f1%40thread.tacv2/1611737370070?context=%7b%22Tid%22%3a%222758

cfaf-fd58-4610-b87c-f14e152a84b5%22%2c%22Oid%22%3a%229b5cd1fd-2685-4463-affc-f880d0e81f02%22%7d.  

Претставници од Министерството за животна средина и просторно планирање беа г-ѓа 

Билјана Петковска, г-дин Александар Петковски, г-ѓа Даниела Ристова и г-дин 

Александар Јаневски, додека од страна на изготвувачот на студијата за оцена на 

влијанијата врз животната средина, од компанијата „ДЕКОНС-ЕМА“ ДООЕЛ Скопје, 

беа присутни г-ѓа Менка Спировска, г-ѓа Билјана Герасимовска, г-дин Митко 

Караделев, и г-ца Кристина Петровска. Од страна на Инвеститорот беа присутни г-дин 

Мерт Ајдин и г-ца Анка Вандовска.  

Јавната расправа ја отвори и ја водеше г-ѓа Билјана Петковска. На самиот почеток 

беше претставен дневниот ред за јавната расправа и правилата за одржување online 

јавна расправа Беше потенцирано дека камерите на изработувачите на студијата, 

инвеститорот и на претставниците од министерството треба да бидат постојано 

вклучени. Од страна на г-ѓа Билјана Петковска беа образложени причините заради кои 

јавната расправа се организира online, поконкретно состојбата со COVID-19 

пандемијата и мерките за претпазливост. Г-ѓа Билјана Петковска ги претстави 

изработувачите на студијата и инвеститорот на проектната активност, ја образложи 
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законската регулатива во однос на ОВЖС Студија, а потоа замоли претставување на 

присутните на јавната расправа со цел изготвување на список на присутни и 

подготовка на записник од одржаната јавна расправа.  

По воведното излагање од страна, г-ѓа Билјана Петковска, се пристапи кон 

презентација на содржината на студијата за оцена на влијанија врз животната средина 

од страна на г-ѓа Билјана Герасимовска од компанијата „ДЕКОНС-ЕМА“.  

Излагањето започна со презентирање на поминатите чекори во ОВЖС процедурата, 

во согласност со Законот за животна средина. Потоа следеше опис на целите на 

проектот, презентација на разгледуваните алтернативи и опис на локацијата која е 

избрана како најдобра за изградба на ветерниот парк Копришница (30MW). 

Презентацијата продолжи со технички опис на проектот, резиме на активностите, опис 

на моменталните состојби на проектната локација, разгледуваните влијанија во 

градежна и оперативна фаза, како и мерките предложени во студијата за намалување 

на идентификуваните влијанија.  

По завршување на презентацијата, г-ѓа Билјана Петковска ја отвори дискусијата за 

коментари, забелешки и прашања на присутните граѓани, претставници на општина 

Гевгелија и општина Демир Капија, претставици на невлади организации, а во врска со 

изготвената студија и нејзината презентација.  

Прв за збор се јави г-ѓа Даниела Камчева, од Министерство за животната средина и 

просторно планирање, сектор природа, одделение за биодиверзитет. 

г-дин Даниела Камчева: Најприн да истакнам дека убаво беше објаснето во 

презентацијата за начинот на кој ќе се врши мониторинг на биолошката разновидност, 

целогодишен монторинг, на проектната локација кадешто ќе се градат ветерниците. 

Сакам да нагласам дека има подготвено Упатство за начинот на кој треба да се врши 

мониторинг на биолошката разновидност. Упатството е ново и е подготвено сега во 

2021 година. Се надевам дека овие денови ќе биде прикачено и на страната на 

Министерството за животна средина и просторно планирање. Сакам да укажам дека 

ова упатство треба да го користите при вршење на мониторингот, односно теренска 

опсервација и инвертаризација на видовите и живеалиштата во проектната локација. 

Добро би било да се придржувате до ова упатство и резултатите од мониторингот да 

ги доставуваат на разгледување до Министерството за животна средина и просторно 

планирање. 

Г-ѓа Билјана Петковска: Благодарам за коментарот, резултатите од мониторингот 

задолжително треба да се достави до Министерството. 

Г-ѓа Анка Вандовска: Да, ние веќе вршиме мониторинг на сите ветерни паркови 

поставени до сега, а резултатите од мониторингот редовно ги доставуваме до 
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Министерството. Досегашните проекти/извештаи, од извршените теренски опсервации 

веќе се објавени на страната на МЖСПП. 

Потоа за збор се јави г-дин Александар Јаневски од Министерството за животна 

средина и просторно планирање, сектор природа, одделение за биодиверзитет. 

г-дин Александар Јаневски: Сакам да укажам дека извештаите од мониторингот што 

ќе се врши во предградежна и во градежна фаза, односно во сите фази, да ги 

доставувате и до секторот природа, бидејќи за претходно изградените ветерници како 

што е „Богданци“ имаме отворен случај од Бернска конвенција. Случајот се однесува 

за некои спорни работи како што се лилјаците, врз основа на реакции од невладини 

организации. Сето тоа може да стане пречка за понатамошна реализација. 

Г-ѓа Анка Вандовска: Бидејќи и јас бев учесник во тие проекти, можам да кажам дека 

тогаш немаше толку правилници и закони. Сега работите се поинакви и знаете дека за 

сите ветерни паркови како „Богословец“ исто и „Дрен“ веќе уредно се доставуваат 

извештаите од мониторинг. 

Г-дин Александар Јаневски: Исто така, сакам да истакнам дека како водич за 

теренска опсервација, може да се користи и упатството објавено на веб сајтот 

EUBIRDS, издадено во 2014 година. 

Г-ѓа Анка Вандовска: Да, тоа упатство веќе се користи и се имплементира. 

Понатаму, Г-ѓа Билјана Петковска ги замоли присутните да се јават за збор доколку 

некој има прашање, коментар, забелешка. 

Бидејќи, никој не се јави за збор, г-ѓа Билјана Петковска истакна дека засегнатите 

граѓани имаат можност да достават забелешки и коментари до Министерството за 

животна средина и просторно планирање, писмено и по завршување на јавната 

расправа.  

Претставниците на министерството и инвеститорот се заблагодарија на присуството 

со што јавната расправа беше затворена. 

 

Прилог 1. 1 Листа на присутни 
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