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Вовед  
 

На почетокот на 2020 година Мисијата на ОБСЕ во Скопје потпиша меморандум за 
соработка со Архус Центарот во Скопје како составен дел на Здружението за одржлив 
развој Милиеуконтакт Македонија Скопје и стана дел од мрежата „Пријатели на Архус“, 
составена од институции, здруженија на граѓани, меѓународни организации и 
амбасади. 

Во текот на 2020 година, Мисијата изработи Извештај за проценка на потребите за 
работата на Архус Центарот, чии препораки послужија како основа за развој на концепт 
кој ќе му помогне на Архус Центарот во зајакнување на капацитетите и создавање на 
функционален систем за следење на работењето јавните институции, општините, телата 
и органите за донесување одлуки за транспарентноста на процедурите, усогласувањето 
на законите и квалитетот на процесите на учество на јавноста во врска со 
спроведувањето на Архуската Конвенција. 

Во периодод од мај до декември 2021г се одвиваат следините активности во рамките на 
соработката со мисијата на ОБСЕ. 

Следење на информации поврзани со животната средина, објавени од релевантните 
владини институции и локалните органи на власта, поставени на нивните веб-страници 
или во други печатени и електронски медиуми, нивно класифицирње и сумирање во 
редовни месечни извештаи кои ќе се достапни на нашата веб страна и ќе се 
дистрибуирани до засегната страни преку маилинг листи и социјални мрежи. 
Анализа на содржината на информациите и почитување на законските обврски (секоја 
специфична информација што може да се поврзе со Законот за животна средина и 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер) и вклучување на 
наодите во редовните месечни извештаи. 
Анализа на веб страните на општините, како и методот на комуникација и споделување 
на информации поврзани со животната средина од нивна страна (достапност и пристап 
до информациите) и вклучување на наодите во редовните месечни извештаи; 
Тестирање, испитување, преку испраќање на барање за информации до избрани 
институции и следење на квалитетот на повратната информација во однос на времето 
потребно за да се одговори и структурата на информацијата. 
Редовни комуникации со ГО кои се дел од мрежата на Архус во Република Северна 
Македонија и пријателите на Архус и споделување информации за институционалните 
процеси и процедури; 
Учество на јавни расправи и следење на процесите на организирање јавни расправи, 
како од страна на централните, така и од страна на локалните власти, како и методите 
на консултации со јавноста за теми поврзани со животната средина; 
Консултативни состаноци со сите засегнати страни на Архуската Конвенција во 
Република Северна Македонија (Министерство за животна средина и просторно 
планирање, Министерство за правда, Собрание на РСМ, општини, медиуми, итн.), во 
улога на коректор на нивните модели на управување; 
Учество во подготовка на годишен извештај на Министерството за животна средина и 
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просторно планирање за спроведување на Архуската Конвенција во Република Северна 
Македонија во улога на соработник за презентираните информации, со што ќе се добие 
објективна слика за состојбата во земјата пред Секретаријатот на Архуската Конвенција. 

Мониторинг на веб страни на институции 
Врз основа на методологијата за мониторинг на информации поврзани со животната средина, 
анализа на содржината на информацијата и почитување на законските обврски, како и 
анализа на веб-страните на општините и споделување на информации поврзани со животната 
средина од нивна страна (достапност на информациите), извршен е мониторинг на околу 170 
веб страни на институции (Владини институции, локални самоуправи, јавни претпријатија). 
Мониторингот се однесува на тоа какви информации се објавуваат од областа на животната 
средина (соопштенија, вести од информативен карактер, дали има објава на документи кои 
предвидуваат учество на јавноста, дали се запазени дефинираните процедури согласно 
законската регулатива и слично). Овие веб страни се мониторираат два (2) пати во неделата. 
Во продолжение е презентирана состојбата за месец јуни. 

Во однос на објавени информативни соопштенија, вести со кои јавноста се информира за 
секојдневни активности поврзани со животната средина и квалитетот на живеење увидено е 
дека поголемиот дел од сите 170 мониторирани субјекти објавуваат информации.  

- 03/06/2021/Министерство за одбрана/ втора година по ред е рангирано на прво 
место според Индексот на активна транспарентност на Центарот за граѓански 
комуникации, пред сите државни и локални институции, а за прв пат со освоени 
максимални 100%. Тоа е напредок за цели 40 позиции во споредба со 2017 година и 
резултат подобрен за високи 53%. Во анализата на Центарот за граѓански 
комуникации е подвлечено дека Министерството за одбрана е прво министерство кое 
ги освои максималните 100% во активна транспарентност од почетокот на рангирањето 
во 2016 година. 
Забелешка: Се поголем број институции се обидуваат да бидат транспарентни и да 
објавуваат информации со цел јавноста да биде во тек со активностите кои се 
превземаат од одредени институции 
 

- 15/06/2021/Министерство за одбрана/Активностите во вежбата Одлучен удар 21 
која се одржа во втората половина од месец мај на Криволак, не предизвикаа 
загадување на животната средина. Со цел да се анализира квалитетот на амбиентниот 
воздух од аспект на концентрација на суспендирани цврсти честички во пошироката 
зона на полигонот Криволак во периодот од 14.05.2021 до 01.06.2021 беше 
воспоставена индикативна мониторинг мрежа во пошироката зона на полигонот 
Криволак. Добиените резултати потврдуваат дека во текот на вежбовните активности, 
концентрациите на суспендирани честички, на двете мониторирани локации, не ги 
надминаа просечните 24 часовни вредности пропишани за заштита на човековото 
здравје. Измерените просечни вредности се движат во дијапазон од 1 до 11 µg/m3, што 
е значително пониско од дозволените вредности (50 µg/m3) и типично за рурално 
подрачје со ниски позадински концентрации. Во хемискиот состав на суспендираните 
честички доминираат литогени елементи (Ca, Fe и Mg), вообичаени за ваков вид на 
прашина, кој во основа го одразува геолошкиот состав на подрачјето на генерирање. 
Појавите на останатите анализирани елементи (Mn, Ni, As, Sb, S и Cl) во трагови и 
нивните мали концентрации, исто така одговараат на геолошката подлога, што 
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индицира нивно природно, а не антропогено потекло. Содржината на ниту еден 
елемент не ги надминува препорачаните вредности за заштита на човековото здравје.  

- 01/06/2021/Министерство за животна средина и просторно 
планирање/Презентирани шест нови закони од областа на управувањето со отпадот 
кои се во собраниска процедура/Се очекува овој пакет на нови закони да доведе до 
подобрување на состојбата со управувањето со отпадот во Р.С Македонија и со 
доследна примена на новото законодавство на кое МЖСПП работеше во изминатите 
четири години, да се овозможи реализација на прeдвидените активности. 
Забелешка: Првичната верзија на пакетот закони во областа на управување со 
отпадот беше достапна во периодот септември-декември 2019. Јавноста беше 
повикана да  даде свои коментари 
 

- 21/06/2021/Министерство за животна средина и просторно планирање го усвои 
финалниот Извештај за стратегиската оценка на влијанието врз животната средина на 
Долгорочната стратегија за климатска акција, по претходно спроведена постапка за 
консултација на јавноста. Извештајот за консултации со јавноста е објавен на веб 
страната на МЖСПП. Текстот на долгорочната стратегија, како и Акцискиот план за 
спроведување на истата за периодот 2021-2030 се достапни исто така на веб страната 

- 09/06/2021/Министерство за информатичко општество и администрација/ Е-
работилница „Управување темелено на интересите и потребите на граѓаните“.Е-
работилницата имаше за цел да обезбеди финализирање на заложбите, од 
приоротетните области Пристап до правда и Испорака на јавни услуги, кои ќе бидат 
вклучени во новиот акциски план преку соодветен преглед на веќе сработеното во 
тесна соработка со клучните службеници од институциите и преставници на 
граѓанските организации 

- 16/06/2021/Министерство за информатичко општество и администрација/ На 
Електронскиот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) се поставени двата 
документи за Нацрт Акциски план на Стратегијата за ИКТ 2021 – 2025. 

Забелешка: Министерството за информатичко општество и администрација ги 
повикува сите граѓани и сите засегнати страни да учествуваат и да ги остават своите 
коментари за Нацрт Акциски план на Стратегијата за ИКТ 2021 – 2025. 

- 22/06/2021/ Министерство за информатичко општество и администрација/ Развој на 
нови и унифицирани веб-страници/Министерството за информатичко општество и 
администрација најавува дека започнува развој на нови и унифицирани веб-страници 
за сите министерства и Владата. Со развојот на овие веб-страници доаѓа нов, подобар 
и централизиран систем. Новите веб-страници ќе бидат надградени и интегрирани 
едни со други. 

16/06/2021/Град Скопје/Б – Интегрирана Еколошка Дозвола за усогласување со 
оперативен план на Винарија Сковин Група/Во дозволата покрај работата на 
инсталацијата, детално е разработен и оперативниот план, наведени се сите потребни 
мерења, фрекфенција на известување и слично.  

Забелешка: Не е најдено барањето за дозвола, нити пак соопштение за вклученост на 
јавноста во процесот на коментари и донесување одлука 

- 02/06/2021/Општина Илинден/На веб страната се објавени одлука за 
неспроведување на СОЖС, формулар во кој е даден опис на планскиот документ и 
можните влијанија врз животната средина, со кој се поткрепува донесената одлука за 
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неспроведување на постапка за СОЖС. Исто така објавено е и решение од МЖСПП 
со кое се прифаќа одлуката за неспроведување на постапка за СОЖС 

Забелешка: Постапката е спрoведена согласно закнот за животна средина, односно 
членовите кои се однесуваат на спроведување на постапката за СОЖС  

- 03/06/2021/Општина Карпош/Општина Карпош и Министерството за одбрана се 
двете институции во државата кои имаат максимални 100 проценти за транспаретност, 
односно ги објавуваат сите предвидени информации, според Индексот на активна 
транспаретност што го изработува Центарот за граѓански комуникации. 

Забелешка: Општина Карпош ќе почне со објавување на најчесто поставуваните 
прашања од граѓаните на почетната страна на веб страната  

- 28/06/2021/Општина Карпош се здоби со сопствен стратешки документ-Општински 
план за искористување на обновливите извори на енергија (ОППОЕ), којшто е прв 
ваков стратешки план изработен во Република Северна Македонија. 

Забелешка: Ваков тип на документ/план треба да се реплицира и во другите општини 
во државата. 

- 25/06/2021/Општина Кисела Вода/Јавна анкета за предлог Детален Урбанистички 
План за градска четврт Ј16, Блок 20.03 и Детален Урбанистички План за градска четврт 
Ј20. Јавна анкета ќе се одржи од 24.06-09.07.2021. Стручната презентација ќе се 
одржи на 30.06.2021 и 29.06.2021. На веб страната е објавена одлука, соопштение, 
анкетен лист, планска документација (само графички план) и решение за формирање 
на Комисија за спроведување на постапка за јавна анкета и презентација. 

Забелешка: Детален Урбанистички План за градска четврт Ј16, Блок 20.03 и Детален 
Урбанистички План за градска четврт Ј20 не се објавени во текстуална форма, а исто 
така нема информации дали овој документ подлежи на постапка за СОЖС. 

- 17/06/2021/Општина Кичево/План за вклучување на засегнатите страни - Проект 
втора фотоволтаичнa електрана - ФЕК Осломеј 2/Овој План за вклучување на 
заинтересираните страни (ПВЗС) ги опишува активностите што се преземаат во фаза 
на планирање на Проектот, градежната и оперативната фаза на истиот. Овој документ 
е подготвен заедно со Не-техничкото Резиме (НТР) на Оцената на влијанијата врз 
животната средина и социјалните аспекти (ОВЖССА) и Акциониот план за животната 
средина и социјалните аспекти (АПЖССА) подготвени за потребите на овој Проект. 

Забелешка: На веб страната се објавени планот за вклучување на јавност и образец 
за поплаки. Не е објавено нетехничко резиме и студија за ОВЖС 

- 17/06/2021/Општина Кочани/Општина Кочани ја доби наградата за зачувување на 
животната средина – Европски зелен појас/Општина Кочани е прогласена за пример-
општина со извонредна посветеност во зачувувањето на природата и биолошката 
разновидност. Одборот на Европскиот зелен појас, од апликации од сите земји коишто 
го сочинуваат Балканскиот зелен појас, ѝ ја додели на Општина Кочани, за 
преземаните активности за зачувување на природата и за одржлив развој 

- Општина Крушево на својата веб страна има објавено видео за Пристап до 
информации од јавен карактер што претставва добар пример и за останатите општини 

- 01/06/2021/Општина Куманово е во фаза на подготовка на ЛЕАП за (2021 – 2027). 
Заради добивање на квалитетен документ кој ќе ги отсликува реалните состојби во 
општината потребно е вклучување на граѓаните преку пополнување на Анкетен 
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прашалник за животната средина во општината. Со својата активност граѓаните ќе 
овозможат општината да ги евидентира потребите на граѓаните и да спроведе 
активности со кои ќе обезбеди услови за хумано живеење во здрава животна средина. 

- 17/06/2021/Општина Куманово/На www.e-urbanizam.mk објавени се соопштенија за 
одржување на јавна анкета и јавна презентација за ДУП за дел од УЕ „1“ дел од УБ 23-
б, плански опфат помеѓу: граница на УЕ, Регионален пат Р-1204, ул. „3-та МУБ“, 
граница на наменска зона по ГУП; ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, УБ 82, плански 
опфат меѓу: Регионален пат 2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11-ти Ноември“, 
КП 9941/2, ул.„Индустриска“, ул.„2005“, ул.„2004“ и граница на градежен реон; 
ДУП за ГП 1.38 на КП 16483 и др. од ДУП за дел од УЕ „Х.Т. Карпош“, УБ 64-а и 64-б-
Општина Куманово.  

Забелешка: Рокот во кој овие ДУПови се достапни за увид и коментари од страна на 
јавноста е од 17-30.06.2021. Не се објавени текстуалните делови од планските 
документи со што е намалена можноста за учество на јавноста преку давање 
коментари 

- 17/06/2021/Општина Лозово/Јавна презентација и јавна анкета по трет пат на 
предлог Урбанистички план за село Лозово, Општина Лозово/Јавната анкета за 
предлог Урбанистички план за село Лозово ќе трае од 21.06-25.06. Јавната 
презентација ќе се одржи на 25.06.2021 

Забелешка: Нема информации за СОЖС постапката. Не е објавен Нацрт УПС за 
коментари од страна на јавноста 

- 24/06/2021/Општина Кавадарци/Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.6, 
,,Хотел Фени", КО Кавадарци град, Општина Кавадарци. Рокот во кој ДУП е достапен 
за увид и коментари од страна на јавноста е од 24.06-07.07.2021 

Забелешка: Оваа информација е објавена на www.e-urbanizam.mk. Детален 
урбанистички план не е објавен на веб страната на општината.  

- 24/06/2021/Општина Дебар/Соопштение за оганизирање на Јавна презентација и 
јавна накета за Предлог Детален урбанистички план за Блок 7, Општина Дебар.  

Забелешка: Документот не е објавен на веб страна, со што не е остварена можноста 
за пристап до информации на јавноста. 

- 04/06/2021/Општина Петровец/Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за 
Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за лесна индустрија Општина 
Петровец. За планскиот документ ЛУПД за големи трговски единици со намена (Б2) на 
дел од КП 1151 и 1387, КО Ќојлија, Општина Петровец донела одлука дека не е 
потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина 
согласно член 65 од Законот за животна средина. Против оваа одлука може да се 
поднесе жалба до МЖСПП во рок од 15 дена од денот на објавување на веб страната. 
МЖСПП може да ја оспори оваа одлука.  

Забелешка: Се уште не е објавено решение од МЖСПП за прифаќање или 
неприфаќање на одлуката 

- 10/06/2021/Општина Струмица/Одлуки за организирање на јавна анкета, јавна 
презентација, решение за комисија, соопштенија. Јавната анкета ќе трае од 
15.06.2021 година до 14.07.2021 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 
17.06.2021 година во 11:30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.  

http://www.e-urbanizam.mk/
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Забелешка: Нацрт план на ДУП за дел од блок 12, УЕ 2, Општина Струмица, не е 
објавен електронски на веб страната. Во соопштението не е наведено каде може да се 
изврши увид на документот. Нема одлука за спроведување или неспроведување на 
постапка за СОЖС 

- 11/06/2021/Општина Битола/Соопштение за организирање на повторна Јавна 
презентација и јавна анкета за Предлог ДУП за Четврт Исток 2 Блок И.02.05, Општина 
Битола. Јавната анкета за ДУП за Четврт Исток 2, Блок И.02.05, ќе трае 6 работни 
денови, заклучно со 26.06.2021, во кој рок сите заинтересирани правни и физички 
лица од конкретното подрачје може да поднесат забелешки и коментари. 

Забелешка: Не е наведено кога ќе биде стручната јавна расправа. Треба да се следи 
датум за јавна расправа. Не е наведено дали овој докумемт подлежи на СОЖС, 
односно не е објавено одлука за спроведуање или неспроведување на СОЖС 

- 24/06/2021/Општина Богданци на својата веб страна има објавено Известување за 
постапување со отпадот од азбест. Од страна на Државниот Инспекторат за животната 
средина издадено е известување за начинот на постапување со отпадот од азбест 
(опасен отпад) кој исклуливо се депонира на Депонија Дрисла.  

Забелешка: Ова известување преку ЗЕЛС треба да биде дистрибуирано до сите 
општини. Сите општини треба да го објаваат и постапуваат во согласност со тоа. 

- 01/06/2021 и 04/06/2021/Општина Босилово на својата веб страна има објавено 
Решение за одобрување на проектната програма за изработка на УП со план за 
градба вон опфат на урбанистички план со намена Г5 Земјоделско и сточарско 
производство (Г5.5. Складиште за земјоделски производи) и УП вон опфат на 
урбанистички план за КП бр. 595, КО Радово, Општина Босилово. 

Забелешка: Да се следи кога ќе бидат изработени и објавени Урбанистичките 
Проекти. Согласно Законот за Урбанистичко планирањр, Урбанистичките проекти не 
подлежат на постапка за СОЖС 

- 29/06/2021/Општина Брвеница/На веб страната се објавени Барање за измена на 
Б-интегрирана еколошка дозвола "МИЧ ЧЕЛОПЕЧКО" - с. Брвеница и барање за 
измена на Б-интегрирана еколошка дозвола "МИЧ ЧЕЛОПЕЧКО" - с. Брвеница. 
Барањето во печатена форма на заинтересираната јавност ќе и биде достапно во 
просториите на Општина Брвеница -Сектор за урбанизам, комунални дејности, 
животна средина и ЛЕР, во рок од 15 дена од денот на објавата и во електронска форма 
на официјалната web страна на О. Брвеница. 

Забелешка: Засегнатата јавност во рок од 30 дена од денот на објавување на 
барањето има право да достави забелешки, мислења и коментари во електронска и 
писмена форма до Општина Брвеница. Треба да се следи веб страната за објава на 
коментари и соопштение за јавна расправа 

- 30/06/2021/Општина Бутел/На веб страната на општината е објавен УП за 
стопански и индустриски намени за формирање на градежна парцела со намена Г4.1- 
отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, на дел од КП 
242/1 и дел од КП 242/2 – (БЛОК 4), од УПВНМ, Визбегово со разработка на Блок 12, 
КО Визбегово, О. Бутел, Скопје. 
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Забелешка: Не е објавен период за коментирање и јавен увид, јавна анкета, нити пак 
датум за јавна презентација. Согласно новиот Закон за урбанистичко планирање 
Урбанистичките Проекти не подлежат на постапка за СОЖС. 

- 03/06/2021/Опшина Валандово во топ пет најтранспарентни институции во 
државата. Според истражувањата на индексот на активна транспарентност, од страна 
на Центарот за граѓански комуникации, Општина Валандово се наоѓа на првото место 
во регионот и во петте најтранспарентни институции во државата. 

- 03/06/2021/Општина Велес на веб страната има објавено Одлука за 
неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички 
план за Централно градско подрачје на град Велес. 

Забелешка: На веб страната е објавена одлуката, формуларот и ДУПот. Во рок од 15 
дена заинтересираната јавност и МЖСПП. Не е пронајдено решение од МЖСПП за 
прифаќање или непрофаќање на одлуката 

- 23/06/2021/Општина Велес на веб страната има објавено соопштение за 
организирање на јавен увид по Урбанистички проект за формирање на градежна 
парцела на КП бр.1052, KO Отовица. Јавниот увид по УП ќе се спроведе со објавување 
на службената веб страна на Општина Велес. Јавниот увид ќе трае 15 работни дена, 
од 23.06 до 07.07.2021 година, на службената веб страна на Општина Велес 
(www.veles.gov.mk). Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица 
можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења. 

Забелешка: УП е објавен на веб страната. Не е објавен датум за стручна презентација. 
Согласно новиот Закон за урбанистичко планирање, УП не подлежат на постапка за 
СОЖС. 

- 25/06/2021/Општина Велес/Известување до граѓаните - Водата во река Бабуна не е 
дозволена за капење затоа што анализите на Центарот за јавно здравје, направени на 
мостри земени на мерно место плажа 1, над кланица, покажуваат дека е 
бактериолошки неисправна и во неа се содржи бактеријата ешерихија коли. 

- 29/06/2021/Општина Виница/На веб страната е објавена Проектна Програма за 
изработка на УП вон опфат на урбанистички план за фотоволтаични електрани на КП 
1965, КП 1966, КП 1970 и дел од КП 1978, КО Блатец и УП вон опфат на урбанистички 
план за фотоволтаични електрани на КП 4791, КП 4790, КП 4787, КП 4788, КП 4789, 
дел од КП 4636, дел од КП 6979 и дел од КП 4957, KO Блатец Општина Виница. 

Забелешка: На веб страната се објавени проектната програма и решението за 
одобрување на проектната програма. Согласно новиот Закон за урбанистичко 
планирање, УП не подлежат на постапка за СОЖС. 

- 01/06/2021/ Општина Гази Баба е во фаза на подготовка на ЛЕАП - Локален Еколошки 
Акционен План за Општина Гази Баба. Општината ги повикува  граѓаните да се вклучат 
со цел да партиципираат во идентификување на предизвиците поврзани со животната 
средина. Граѓаните својот придонес можат да го дадат преку пополнување на 
Анкетниот прашалник кој е објавен на веб страната 

- 09/06/2021/Општина Гази Баба/ Јавна презентација и јавна анкета по предлог 
Детален урбанистички план за градска четврт СИ 01 Блок 5, Општина Гази Баба/ 
Информација за место на изложување на Предлог ДУП за градска четврт СИ 01 Блок 
5, О. Гази Баба, Скопје и во кој период, информација за датумот за одржување на 
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јавна расправа (11.6.2021). Во овој рок заинтересираната јавност може да достават 
забелешки, предлози и мислења на Анкетните листови.  

Забелешка: Оваа информација е објавена на www.e-urbanizam.mk. Има само 
синтезен (графички) план. На веб страната на општина Гази Баба не е објавен. Не е 
објавена информација за спроведување на постапка за СОЖС, односно не е објавена 
одлука за спроведување или неспроведување на постапка за СОЖС. 

- 14/06/2021/Општина Гази Баба/Нацрт Извештај за СОЖС за ЛУПД на КП 47/1 КО 
Стајковци со намена Е2-комунална супраструктура бензиска пумпна станица, 
Општина Гази Баба. Објавен е Нацрт Извештајот за СОЖС, дадени се информации за 
место на увид на документот (без ЛУПД), рок за коментари од јавноста и датум на 
одржување на јавна расправа (29.06.2021 година во општина Гази Баба, со почеток 
во 10.00 часот) 

Забелешка: Согласно процедурата за СОЖС, потребно е да се објави извештај за 
консултации со јавност, Финална Верзија од Извештајот и решение од МЖСПП. Треба 
да се следи веб страната на Општина Гази Баба.  

- 16/06/2021/ Општина Гази Баба/ Јавна расправа за Нацрт Извештај за СОЖС за 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со 
намена Е3.1 – постројки за термички, физичко-хемиски и хемиски третман на неопасен 
отпад на дел од КП11589/1, КП11730/1, КП11589/1, КП11683 и КП11684, КО Старо 
Скопје, Општина Гази Баба. Известување за одржување на јавна расправа за трите 
нацрт СОЖС која ќе се одржи на 21.06.2021 со почеток од 10:00 во големата сала на 
О. Гази Баба.  

Забелешка: Не се објавени нацрт Урбанистичките проекти заедно со Нацрт 
Извештаите за СОЖС. Не е одржана јавна презентација на Урбанистичките Проекти, 
која обично се одржува пред јавната расправа за Нацрт Извештаите за СОЖС или пак 
истовремено. Известувањето за јавната расправа е објавено еден ден пред викенд, а 
јавната расправа беше закажана за понеделник. На јавната расправа присуствуваа 
околу 50тина заинтересирани граѓани. Јавната расправа се одвиваше со максимална 
вклученост на јавноста. Секој од присутните усно го искажа својот коментар или 
прашање, на кое доби одговор од Градоначалникот или од изготвувачите на Нацрт 
Извештаите за СОЖС. Со оглед на тоа што претходно не била одржана јавна 
расправа по однос на нацрт Урбанистичките проекти најголем дел од прашањата беа 
насочени кон планските документи. До 30.06.2021 е рокот до кој заинтересираната 
јавност може да даде коментари по однос на Нацрт Извештајот за СОЖС. Потребно е 
да се изготви и извештај од консултации со јавноста. Финалниот извештај за СОЖС се 
поднесува до МЖСПП за добивање на решение.  

- 03/06/2021/Општина Ѓорче Петров/Одобрени урбанистички проекти - 
Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со 
намена Г4.1 – Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, 
во опфатот на УПВНМ Клучка – Стопански двор, на дел од КП 3475/1, КП 3475/2, КП 
3475/5, КП 3475/6 и КП 3475/14, КО Кучково, Општина Ѓорче Петров 

Забелешка: Не е наведено рок за јавна презентација и јавна анкета, како и датум за 
стручна расправа 

- 30/06/2021/Општина Ѓорче Петров/Соопштение за јавна анкета и јавна 
презентација на предлог Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 21, Општина 

http://www.e-urbanizam.mk/
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Ѓорче Петров, Скопје. Јавна анкета ќе трае 15 дена, 05-23.07.2021. Стручната 
презентација ќе биде на 08.7.2021. Заинтересираните субјекти во тој период може да 
достават коментари. 

Забелешка: Не се објавени информации за спроведување или неспроведување на 
постапка за СОЖС 

- 24/06/2021/Општина Дебар/Соопштение за организирање јавна презентација и 
јавна анкета за Предлог Детален урбанистички план за Блок 7, Општина Дебар. 
Јавната анкета ќе трае 11 работни дена, од 24.06 до 09.07.2021 год. Во овој временски 
рок сите заинтересирани граѓани и правни лица имаат право да доставуваат 
забелешки, предлози и мислења до организаторот на јавната анкета преку 
пополнување и доставување на анкетни листови во писмена форма или електронска 
форма преку системот е-урбанизам. Јавна стручна презентација ќе се одржи на ден 
01.07.2021, во салата на Советот на О. Дебар. 

Забелешка: Објавен е анкетен лист, соопштение и синтезен план. Документот не е 
објавен на веб страна, со што не е остварена можноста за пристап до информации на 
јавноста. Не е објавена информација за постапка за СОЖС, односно одлука за 
спроведување или неспроведување на постапка за СОЖС.  

- 11/06/2021/Општина Делчево/Извештај за стратегиска оцена на животна средина за 
изградба на пречистителна станица. Објавена е одлука за неспроведување на СОЖС, 
решение за спроведување на СОЖС од страна на МЖСПП, како и нацрт Извештај за 
СОЖС. Јавната консултација ќе биде на 02.07. Дадени се информации за периодот 
за јавен увид на Извештајот за СОЖС и информации каде може да се најде и каде е 
објавен. Објавено е позитивно мислење по однос на Нацрт Извештај за СОЖС. 
Мислењето е издадено од страна на МЖСПП на 22.06.2021. 

Забелешка: Треба да се изработи и објави извештај од консултации со јавноста и 
Финален Извештај за СОЖС со вклучени коментари од јавноста.  

- 07/06/2021/Општина Демир Капија/ Објава – Барање на дозвола за користење на 
вода. Во дневен весник „Нова Македонија“ на 04.06.2021 е објавено барање за 
издавање на Дозвола за користење на вода од извори за водоснабдување. Дадени се 
и контакт информации за лица кои се задолжени за издавањето на дозволи. Јавноста 
има право на коментари во рок од 15 дена.  

Забелешка: Не е пронајдена информација за коментари од јавноста нити пак за 
добивање на дозволи. 

- 01/06/2021/Општина Дојран/Според последните извештаи од тестирањата на 
здравствената безбедност на водата од Дојранското Езеро, примероци земени од 
Градската плажа, плажата кај хотелот “Полин” и плажата “Гранико” е докажано дека 
водата кај трите споменати плажи е во одлична состојба и истата може да се користи 
за капење и рекреација на луѓето. 

- 14/06/2021/Општина Центар Жупа/Нацрт извештај за стратегиска оценка за 
Урбанистички план за вон населено место за изградба на индустриска зона, КО 
Баланци, општина Центар Жупа 

Забелешка: Се уште не е објавено соопштение за увид, период за доставување на 
коментари и датум кога ќе се одржи јавна распправа 
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- 11/06/2021/Општина Струга/ Проектна програма за изработка на Урбанистички 
проект за градежно земјиште со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, на дел 
од к.п. 940/3 К.О. Мороишта во УЕ 12 (индустриска зона) дел од блок 30, општина 
Струга. Решение за одобрување на Проектна програма за изработка на УП за 
градежно земјиште со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, на дел од КП 
940/3, КО Мороишта, во УЕ 12 (индустриска зона) дел од блок 30, Општина Струга. 

Забелешка: Објавена е проектната програма и решението за одобрување. Да се 
следи кога ќе биде изработен УП. Согласно новиот Закон за урбанистичко планирање 
УП не подлежат на постапка за СОЖС 

- 16/06/2021/Општина Струга/Одлука за организиање на повторена јавна 
презентација и јавна анкета за Изменување и дополнување на детален урбанистички 
план за УЕ 11, блок 2, опфат 3, 4 и 5, Општина Струга. Повторената јавна анкета ќе 
трае 10 дена (02-15.07.2021). Јавната презентација ќе биде на 09.07.2021 во 
просториите на општината. Објавено е соопштение, јавен повик, одлука, анкетен лист 
и синтезен (графички) приказ. 

Забелешка: Не објавен текстуален дел од ДУП. Не е објавена одлука за спроведување 
или неспроведување на постапка за СОЖС. 

- 16/06/2021/Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите 
од јавен карактер/ Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до 
информациите од јавен карактер одржа дводневна обука на тема: „Зголемување на 
транспарентноста и отчетноста на приходите и расходите кај политичките партии-
примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“ за 
службените лица кај политичките партии. 

- 08/06/2021/Општина Новаци/ Проект “Фотонапонска централа со снага од 20 
MW”. Овој проект го спроведува ЕСМ. На линкот се дадени информации за проектот, 
информации за постапката, потребни дозволи, можност за вклучување на јавноста 
преку коментари и формулар за поплаки. Дадени се информации за Политиката на 
ЕБОР за животна средина и социјални аспекти. 

Забелешка: Формуларот за поплаки не е функционален 

- 25/06/2021/Општина Шуто Оризари/Одлука за одобрување на Детален 
урбанистички план за градска четврт C06 блок C06.08 во Општина Шуто Оризари 
Скопje.  

Забелешка: На веб страната е објавен само текстуален дел од ДУП. Нема одлука, 
соопштение за јавност, за одржување на јавна анкета и јавна презентација. Не се 
навдени информации во однос на постпката за СОЖС 

- 09/06/2021/Ново Село/Соопштение до јавноста во однос на Урбанистичкиот Проект 
за инфраструктура за фекален канализационен систем за с.Сушица, О. Ново Село. 
Информација за Јавниот увид, 15 дена, 10-25.06.2021 год. Во овој рок, 
заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со УП 
можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења во електорнска форма 
преку информациски систем е-урбанизам.  

Забелешка: Урбанистичкиот Проект не е објавен на веб страната, а нема нити 
информација каде истиот може да се прегледа. Согласно новиот Закон за 
Урбанистичко планирање, УП не подлежат на постапка за СОЖС 
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- 17/06/2021/Општина Пехчево/Соопштение за спроведување на јавна презентација 
и јавна анкета по Предлог на ЛУПД за изградба на Е2- комунална супраструктура, 
Фотоволтаична централа. Предлог ЛУПД ќе биде изложен во салата за состаноци и 
огласната табла на општина Пехчево од 21 до 28.06.2021 година секој работен ден од 
од 08,00 до 15,00 часот. Во наведениот период и време заинтересираните правни и 
физички лица ќе можат да пополнат анкетни листови. Јавната презентација ќе се одржи 
во слата за состаноци  во зградата на општина Пехчево на ден 21.06.2021 година 
(понеделник) со почеток во 12,00 часот. 

Забелешка: Објавен е само графички приказ. Не е објавен текстуален дел од ЛУПД. 
Согласно новиот Закон за урбанистичко планирање, Урбанистичките проекти не 
подлежат на постапка за СОЖС 

- 23/06/2021/ Општина Пехчево/ Барање за добивање Б – интегрирана дозвола 
ДПТПУ Нова Рефрактори ДОО Пехчево. Во соопштението е наведено каде може да се 
направи увид на барањето и во кој период. Даден е рок од 30 дена во кој јавноста 
може да ги даде своите коментари по однос на барањето. (до 23.07.2021) 

Забелешка: Барањето не е објавено во електронска форма на веб страната 

- 21/06/2021/Општина Радовиш/Соопштение за организирање јавна презентација на 
УП вон опфат на Урбанистички План за формирање на градежни парцели со класа на 
намена Е1 – инфраструктура (фотоволтаични електрани). Јавната анкета ќе трае десет 
(10) работни дена од 21.06 до 02.07.2021 г., секој работен ден од 11,00 до 15,00 часот. 
Заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот 
можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. 

Забелешка: Согласно новиот Закон за урбанистичко планирање, Урбанистичките 
проекти не подлежат на СОЖС постапка. 

- 15/06/2021/Општина Свети Николе/ УП за ГП2.02, ГП 2.03, ГП 2.04 од УПВНМ за 
електроцентрали од обновливи извори на енергија КО Амзабегово. УП е објавен на 
веб страната на општина Свети Николе 

Забелешка: Не се дадени информации за јавна анкета и јавна презентација на УП 

- Механизам за поплаки: Како дел од спроведувањето на проектите, Општините пред 
започнување на градежните работи се обврзани да ја информираат јавноста, 
локалното население и останатите засегнати страни дека можат да земат активно 
учество преку Механизам за жалби и поплаки, а со тоа и самите да се вклучат во 
реализацијата на проектот. На своите веб страни го имаат објавено следните општини: 
Град Скопје, Кавадарци, Кочани, Крушево, Македонска Каменица, Гевгелија, 
Дебрца, Демир Капија, Прилеп, Крива Паланка,  

Забелешка: Да се побара информација од општините, дали овој механизам се 
практикува од граѓаните и во колкав процент. 

- Формирање на Партиципативно тело за урбанистичко планирање со цел 
обезбедување инклузивност, партиципативост и јавност, како и за обезбедување 
поголема вклученост, учество и придонес на граѓаните во процесот на урбанистичкото 
планирање, како на пр. во општините (Делчево, Демир Капија, Ресен). 

- Некои од општините имаат објавено повик за субвенционирање на граѓани за 
енергетски ефикасни грејни тела, велосипеди, тротинети, инвертер клими (Кавадарци, 
Битола, Центар.  
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- Владатта на РСМ во конекст на спроведување на зелената агенда и намалување на 
стакленичките гасови од сообраќајот ги информира граѓаните дека ќе добијат 
субвенции до 18.000 денари за вградување на плински уред во возилата. Сите граѓани 
кои ќе купат и ќе вградат уред на погон на течен гас (ТНГ), метан или друг вид на 
алтернативно гориво во возилата ќе имаат можност да остварат поврат од 50 проценти 
од трошокот, но не повеќе од 18.000 денари. 

- Службеник за млади, кој согласно законот за младинско учество и младински политики, 
е одговорен за работењето на канцеларијата за млади, координирање, спроведување 
и следење на прашањата од интерес на младите се назначува од страна на општините 
од вработените или се ангажира нов службеник (Град Скопје, Крива Паланка)  

- Локалниот младински совет кој директно ќе учествува во креирањето локални политики 
е веќе формиран или во последна фаза на формирање во некои општини (Карпош, 
Кочани, Берово, Делчево, Охрид, Пехчево, Радовиш) 

- Во Куманово е отворен првиот Младински Центар. Центарот, кој е прв во државата 
согласно Законот за младинско учество и младински политики и стандардите за 
младински центри, е соодветен и безбеден простор, каде ќе се спроведува системска 
поддршка на личниот развој на младите луѓе и нивното активно вклучување во животот 
во заедницата преку неформално образование,преку учество во забавни и 
волонтерски активности организирани за и од страна на младите, менторство, 
информирање. 

 

 

За сите прашања, совети или помош во врска со правата и обврскте што произлегуваат од 
Архуската конвенција ви стоиме на располагање.  

 

 Контакт  

Архус центар  

Кукушка 4а, 1000 Скопје  

www.arhus.mk  

aarhus@mkm.mk  
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