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До: 
Министерство за животна средина и просторно планирање 

Плоштад Пресвета Богородица бр.3 
1000 Скопје 

infoeko@moepp.gov.mk 

Одговорно лице за информирање и комуникација со јавност 
Ангелина Јовановиќ 

a.jovanovik@moepp.gov.mk

Државен советник за климатски промени 
Теодора Обрадовиќ Грнчаровска 

t.grncarovska@moepp.gov.mk

Предмет: Коментари по однос на вклучување и учество на јавноста во постапката за стратегиска 
оцена на животната средина за Националниот план за енергија и клима до 2030 година 

Како Архус Центар кој се залага за доследно спроведување на Архуската Конвенција во РСМ, а 
особено во делот на пристапот до информации и учеството на јавноста во одлучувањето за 
прашања поврзани со животната средина би сакале да укажеме на недоследно спроведување на 
постапката за стратегиска оцена за животната средина за Националниот план за енергија и клима 
до 2030 година: 

- Министерството за економија на 16.07.2021 објави соопштение за одржување на online
Јавна расправа за Национален план за енергија и клима до 2030 година планскиот документ и
Извештајот за стратегиска оцена на животната средина, со информација за одржување на јавна
расправа на 22.07.2021 година, што не е во согласност со законската регулатива, според која
јавната расправа се одржува најмалку 15 дена од денот на ставање на планскиот документ на јавен
увид, а најдоцна пет дена пред истекот на истекување на рокот за јавниот увид;

- На одржаната јавна расправа најрвин беше побарано да се достават коментари и
забелешки по однос на планскиот документ и извештајот за стратегиска оцена за животната
средина до крајот на месецот, што исто така не е во согласност со законската процедура, кој е 30
дена од денот на доставувањето, објавувањето на нацрт планскиот документ и нацрт извештајот за
СОЖС;
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- Согласно член 7 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и 
други акти, како и планови и програми од областа на животната средина, органот кој го изготвува 
планскиот документ, субјектите од заинтерсираната јавност писмено и/или со електронска пошта 
треба да ги покани да земат учество на јавна расправа за изработка на прописот и/или планскиот 
документ. Можеме да констатираме дека овој член од Уредбата во конретниот случај не беше 
испочитуван, бидејќи како што слушнавме на јавната расправа, најголем дел од присутните 
разбрале или виделе случајно на веб страната на Министерство за економија.

- Иако Министерство за економија е носител и одговорно за изработка на  Национален план 
за енергија и клима до 2030 година, Министерство за животната средина и просторно планирање 
беше вклучено во изработката на овој документ и сметаме дека Планот и Извештајот за СОЖС 
треба да бидат објавени и на веб страната на Министерство за животната средина и просторно 
планирање, со цел да се постигне поголема вклученост на здруженијата на граѓани кои работат во 
полето на животната средина и климатските промени.

Со почит, 
Архус Центар 
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