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25/08/2021 

До: 
Општина Пробиштип 

ул. Јаким Стојковски бр.1 
2210 Пробиштип 

Одделение за урбанизам 
Одделение за локален економски развој и заштита на животна средина  

e-mail: info@probistip.gov.mk 
 

Предмет: Недоследности во однос на спроведување на постапката за учество на 
јавноста во донесување на одлуки на локално ниво 
 

Почитувани,  

Првиот Архус Центар во нашата земја започна со работа во 2019 година и 
формиран од страна на Здружение за одржлив развој Милиеуконтакт Македонија. 
Работата на Архус Центарот е заснована врз Конвенцијата на Економската 
Комисија на ОН за Европа (UNECE) која се однесува на пристапот до информации, 
учеството на јавноста во одлучувањето и пристапот до правда за прашања поврзани 
со животната средина (Архуска Конвенција) од 1998 година.  

Архус Центарот ќе работи на сите три столбови, а исто така ќе се учествува и ќе се 
стреми кон градење на капацитетите на локалните чинители како на централно, така 
и на локално ниво. 

Архус Центарот учествува во следење на спроведување на националното 
законодавство од областа на животната средина и се залага за доследна примена 
на одредбите од Архуската Конвенција во пракса.  
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Во моментот Архус Центарот спроведува активности поддржани од мисијата на 
ОБСЕ во Република Северна Македонија кои имаат за цел 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 рамки на оваа активност Архус Центарот два пати во неделата врши мониторинг 
на веб страните на околу 170 институции во РСМ (државни органи, јавни 
претпријатија, локални самоуправи и сл) во однос на актуелни постапки и процедури 
поврзани со животната средина на централно и локлано ниво и истите ги доставува 
го граѓанските организации кои се членки на Архус мрежата, но и до останатите 
граѓански организации кои работат во областа на животната средина. 

Овој допис има за цел да укаже на одредени недоследности при спроведување на 
постапката на јавна презентација и јавна анкета  по Нацрт план за Детален 
урбанистички план за Урбан Блок 3, КО Пробиштип, Општина Пробиштип и 
постапката на спроведување на јавна презентација и јавна анкета по Нацрт план за 
Детален урбанистички план за Урбан Блок 6.1, КО Пробиштип, Општина 
Пробиштип. 

Особено ќе се осврнеме на Член 61, Постапка за донесување на планските 
документи, изготвувањето на прописи и учеството на јавноста во постапката и член 
69, кој се однесува на Известување и учество на јавноста. 

1. Според член 69, пред започнување на постапката за усвојување на планскиот 
документ и во рок од пет работни дена од денот на комплетирањето на 
извештајот за животната средина, органот кој го подготвува планскиот 
документ (Општина Пробиштип), објавува информации кои се однесуваат на 
нацртот на планскиот документ и извештајот за животната средина, местото 
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каде што може да се разгледа нацртот на планскиот документ заедно со 
информација за постапката за учество на јавноста. 

Планските документи воопшто не се објавени на веб страната, ниту пак 
известувањето и соопштението како што е предвидено во рок од 5 работни дена. 

Соопштението за одржување на јавна расправа за Нацрт план за Детален 
урбанистички план за Урбан Блок 3, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, на веб 
страната е објавено на 18.08.2021 (среда), за одржување на јавна расправа на 
20.08.2021 (петок) во 11.00 часот, во работно време.  

Соопштението за одржување на јавна расправа за Нацрт план за Детален 
урбанистички план за Урбан Блок 6.1, КО Пробиштип, Општина Пробиштип, на веб 
страната е објавено на 17.08.2021 (вторник), за одржување на јавна расправа на 
20.08.2021 (петок) во 10.30 часот, во работно време.  

Врменскиот период од објава до денот за одржување на јавна расправа е многу 
краток, а исто така и времето предвидено за двете јавни расправи е многу кратко.  

2. Наведено е дека јавната анкета ќе трае 30 дена, од 05.08.2021 до 03.09.2021. 
Соопштенијата за јавен увид на планските документи се објавени на 17.08.2021, 
односно 18.08.2021.  

Рокот во кој заинтересираната јавност ќе може да ги достави коментарите по однос 
на планските документи треба да се продолжи.  

3. Согласно член 6 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:  

o Органот за изработка на пропис и/или плански документ треба да 
обезбеди услови за учество на заинтересирана јанвност со одржување 
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на најмалку една јавна расправа и да го стави нацрт планскиот 
документ на јавен увид и на својата веб страна.  

o Јавниот увид може да трае најмалку 30 дена  
o 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 

4. Согласно Уредба за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги 
и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително 
се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и 
врз животот и здравјето на луѓето (Сл. Весник на РМ, бр. 153/07), точка 13. 
Планирање на просторот и користење на земјиштето – плански документи кои се 
однесуваат на просторно и урбанистичко планирање на територијата на Р. 
Македонија, општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, подлежат 
на постапка за стратегиска оцена на животната средина.  

На веб страната не се пронајдени документи (одлука, формулар или мислење од 
Министерството за животна средина и просторно планирање), кои потврдуваат дека 
нема потреба од спроведување на постапка за стратегиска оцена.  

 

Согласно Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста во 
одлучувањето и пристап до правдата за прашањата поврзани со животната средина 
(Архус) 
Закон за ратификација (Сл. Весник на РМ, бр. 40/99), бараме: 

o Планските документи во електронска верзија (текстуален и графички 
дел) да бидат објавени на веб страната на општината. Во 
соопштението се наведени класи на намени кои се предвидени со 
планските документи: Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, Д2 – 
Заштитно зеленило и регулиран водотек – Неактивна депонија за 
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јаловина, Е1.13 - Површиски солари и фотоволтаични електрани, Е1.8 – 
Инфраструктура за пренос на електрична енергија – 
трансформаторски станици, Е1 – сообраќајни, линиски и други 
инфраструктури; Г2 – Индустриски згради од леска преработувачка 
индустрија, и др. Судејќи според класите на намена јавноста треба да 
биде добро запознаена со планираните намени, со цел да и се 
овозможи на јавноста вклучеснот во процесот на донесување на 
одлуки.   

o Јавната презентација и анкета да биде спроведена согласно горе 
наведената Уредба за учество за јавноста во текот на изработката на 
прописи и други акти, како и планови и програми од областа на 
животната средина, односно да се повтори постапката. 

o Мислење од Министерство за животна средина и просторно 
планирање дека нема потреба од спроведување на стратегиска оцена 
на животната средина. Органот кој го изготвува планскиот документ 
треба да донесе одлука за спроведување или неспроведување на 
постапка за стратегиска оцена за одреден плански документ и заедно 
со пополнет формулар да ги објави на својата веб страна и истите да ги 
достави до Министерство за животната средина и просторно 
планирање.  

За дополнителни прашања, Ве молам контактирајте не 

 

 

Со почит, 
Архус Центар 

Ул. Кукушка бр. 4А 
1000 Скопје 
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