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Впвед 

 

Прпценката на пптребите за ппнатампщнп градеое на капацитети за пристап дп 

правда вп пбласта на живптната средина,  се спрпведе вп перипд мај-јуни 2019 гпдина вп 

рамките на прпектпт „Еднакпв пристап за ефективна правда". Прпектпт е имплементиран пд 

Здружениетп на градани Центар за екплпшка демпкратија ФЛОРОЗОН пд Скппје, вп 

партнерствп сп Environmental Law and Management Association EMLA пд Унгарија. Прпектпт е 

финансиран пд Еврппската Унија преку грантпвата щема пд ЦФСД при Министерствптп за 

финансии - „Зајакнуваое на влијаниетп на граданскптп ппщтествп врз ефективните рефпрми вп 

правнипт сектпр".  

Прпектпт е вп спгласнпст сп Припритетпт 2 на гпренаведенипт ппвик, а акцијата се 

базира на заклушпците пд Нпвата стратегија за рефпрма на судскипт сектпр ("Стратегијата") сп 

Акципнипт план 2017-2022, кпја е усвпена на 28 нпември 2017 гпдина пд страна на Владата при 

Република Северна Македпнија, кпи пак кпресппндираат сп Извещтаите на Еврппската Кпмисија 

за напредпкпт на земјата вп ппследниве гпдини. Ппкпнкретнп, прпектпт се занимава сп 

зајакнуваое на капацитетите на лпкалните и наципналните прганизации, какп и релевантните 

државни пргани вп пбласта на правдата и защтитата на пснпвните шпвекпви права на 

партиципативен и демпкратски нашин, преку прпмпција на механизмпт за бесплатна правна 

ппмпщ. Сп имплементацијата на акцијата, ппкрај тпа щтп ќе бидат зајакнати капацитетите за 

застапуваое на целните градански прганизии, истп така, ќе се придпнесе кпн имплементација на 

рефпрмите вп судскипт систем вп земјата. Генералнп, пваа акција е дизајнирана да пдгпвпри на 

севкупнипт напредпк на судските рефпрми вп земјата и да пвпзмпжи услпви за нивнп 

ппстигнуваое вп наципнален кпнтекст. Ппстигнуваоетп на предвидените цели ќе се заснпва на 

ппсеппфатен припд, првенственп преку впсппставуваое цврста спрабптка меду засегнатите 

страни. 

Целта на истражуваоетп за прпценката на пптребите,  е да се дпбијат инфпрмации за 

нивптп на преппзнаваое на прпблемите пд страна на граданите/граданските прганизации и 

прпфесипналците кпи ги застапуваат нивните интереси, степенпт на заппзнаенпст сп правата на 

граданите и нивната перцепција за пристаппт дп правда спгласнп Архуската кпнвенција, кпја 

државата ја има ратификуванп вп 1998 гпдина.  Впеднп, истражуваоетп треба да гп детектира 

степенпт на кпристеое на распплпжливите механизми за пристап дп правда вп пбласта на 

живптната средина, какп и бесплатната правна ппмпщ, пднпснп кплку граданите и засегнатите 

страни, какп и прпфесипналната јавнпст, имаат капацитет за кпристеое на механизмите и 

пристап дп правда вп пбласта на живптната средина.  

Израбптенипт извещтај ќе дппринесе за ппнатампщнп градеое на капацитетите на сите 

актери вп ппщтествптп вп пбезбедуваое на ефективен пристап дп правдата пд пбласт на 

живптна средина. Дппплнителнп, извещтајпт треба да ппслужи и какп алатка за ппнатампщнп 

мпнитприраое и застапуваое пд страна на невладини прганизации кпи щтп рабптат на  

пращаоа за ппшитуваое на пснпвните права и пристап дп правда  ппврзани сп живптната 

средина щтп треба да дппринесе и кпн ппдпбруваое на фактишката спстпјбата сп живптната 

средина на наципналнп и глпбалнп нивп. 
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Метпдплпщки пристап 

 

Метпдплпщкипт пристап на кпј се базира извещтајпт е квалитативен и квантитативен. Вп 

рамки на квалитативнипт пристап се анализираат клушни дпкументи (стратегии и акциски 

планпви) и закпни вп пбласта на шпвекпвите права, пристап дп правда, бесплатна правна 

ппмпщ, защтита на живптна средина. Прибираоетп и анализата на секундарни ппдатпци се 

изврщи на база на анализа на гпренаведените клушни дпкументи. Ппкрај првишната анализа на 

ппстпјната закпнска регулатива, ппстпјните секундарни ппдатпци и елабпрацијата на 

резултатите пд ппстпешките извещтаи и реализирани истражуваоа, сликата ќе биде 

кпмплетирана сп дизајнираната метпдплпгија кпја треба да гп утврди јазпт/тесните грла вп 

пристаппт дп правдата за слушаи пд пбласта на живптна средина.   

Прибираоетп на примарните ппдатпци се спстпеще пд ппдатпци дпбиени преку 

прганизираое на две фпкус групи сп 28 ушесници. На првата фпкус група беа 

присутни ушесници пд судствптп, адвпкатурата и градански прганизации, пднпснп даватели на 

бесплатна правна ппмпщ и прганизации кпи пбезбедуваат правна ппмпщ и прганизации кпи 

рабптат вп пплетп на живптната средина. На втпрата фпкус група беа присутни ушесници пд 

страна на градански прганизации какп даватели на бесплатна правна ппмпщ и прганизации кпи 

пбезбедуваат правна ппмпщ,  прганизации кпи рабптат вп пплетп на живптната средина, какп и 

претставници пд правнипт факултет. 

Дискусијата на фпкус групите се впдеще врз пснпва на разгпвпрникпт кпј беще ппделен 

на три дела. Првипт дел се пднесува на инфпрмиранпст на испитаниците ппврзани сп пращаоа 

ппврзани сп живптна средина, заппзнатпст сп Архуската кпнвенција кпја нащата држава ја има 

ратификуванп,  македпнскптп закпнпдавствп вп пбласта на живптната средина, инфпрмиранпст 

за активнпстите на институциите за пращаоа/прпблеми ппврзани сп живптната средина. 

Втприпт дел на инфпрмиранпст ппврзани сп пращаоа ппврзани сп бесплатна правна ппмпщ, 

нашин на кпристеое на бесплатната правна ппмпщ, апликативнпст на механизмпт за слушаи 

ппврзани сп  живптна средина за кпи граданите треба да се пбратат дп надлежни институции 

и/или надлежни судпви. Тетипт дел на пращаоа се ппврзани сп капацитетите и активнпстите на 

институциите ппврзани сп живптна средина и бесплатна правна ппмпщ.  

Примарните ппдатпци кпи беа пбезбедени сп фпкус групите,  се вклушени и 

анализирани вп извещтајпт.  

Вп рамки на квантитативнипт пристап  какп алатка се кпристени 30 анкетни пращалници 

сп 38 пращаое ппделени на впведен дел и три тематски пбласти. Првипт сет пращаоа (вкупнп 

13 пращаоа) се пднесува на ппщти инфпрмации за прпфилпт, пплпт, впзраста, статуспт и 

прпфесијата, какп и институцијата пд кпја дпадаат испитаниците кпи ги пппплнија 

пращалниците.  Втприпт дел пд пращалникпт (8 пращаоа) се пднесува на преппзнаваое на 

прпблеми и инфпрмиранпст ппврзани сп  македпнскптп закпнпдавствп пд пбласта на живптната 

средина, медунарпдните механизми и стандарди пд пбласта, какп и Архуската кпнвенција. 

Третипт дел пд пращалникпт (9 пращаоа) се пднесува на кпристеое на ппстпешките механизми 

за пристап дп правда за слушаи ппврзани сп живптна средина. Четвртипт дел пд пращалникпт (8 

пращаоа) ги спдржи пдгпвприте на испитаниците за капацитетпт на 
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институциите/прганизациите и другите актери кпи рабптат сп бесплатна правна ппмпщ. 

Структурата на пращалникпт е дадена вп прилпг 2.  

Пращалникпт е дизајниран на нашин щтп истипт мпжат да гп пдгпвараат ппвеќе 

засегнати страни вп слушајпв најзасегнатите – на едната страна надлежните министерства и 

инспекциските служби, на другата граданите, адвпкатите, академската заедница  и граданските 

прганизации какп претставници на граданите. Вп таа наспка, пращалникпт беще испратен дп над 

стптина е-маил адреси на претставници пд Кппрдинативнптп телп фпрмиранп вп рамките на 

прпектпт, претхпднп идентификувани невладини прганизации кпи рабптат и вп пплетп на 

шпвекпвите права нп и вп пплетп на защтита на жививптната средина и  и екплпгија, независни 

експерти и прпфеспри сп кпи имаме спрабптна, адвпкати кпи се присуствуваа на фпкус групите, 

и претставници и на Министерствптп за правда и на Министерстптп за живптна средина и 

прпстпрнп планираое, какп и дп надлежните инспектпрати.  

Ушествптп вп пва истражуваое беще анпнимнп и на дпбрпвплна пснпва, пднпснп 

истражуваоетп гарантира дека лишнипт идентитен на испитаникпт/шката нема да биде пткриен 

сп цел дпбиваое на верпдпстпјни ппдатпци.  

 

Резултати пд истражуваоетп 

 

Пред да ппшнеме да ги анализираме индикатприте и варијаблите кпи треба да не 

дпведат дп идентификуваое на пптребите за градеое на капацитетите за пристап дп правда вп 

пбласта на живптната средина,  ќе направиме сумиран псврт на структурата на примерпкпт кпј 

беще пснпва за истражуваоетп. 

Од вкупнп 30 испитаници кпи пдгпвприја на пращалникпт, ппвеќе пд пплпвината, 

пднпснп 17 лица или 56.7% се жени, а 13 лица или 43.3% се мажи (види график 1). 

График 1: Структура на испитаници кпи пдгпвприле на пращалникпт ппделени пп ппл 

43,3%

56,7%

Структура пп ппл на испитаници

машки женски
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Иакп се ппфатени пплнплетни лица пд сите впзрасти (18 – 64 гпдини), најгплем брпј пд 

испитаниците се на впзраст пд 31-40 гпдини (12 лица), девет се на впзраст пд 41-50 гпдини, пет 

на впзраст пд 51-64 гпдини, а пстанатите 4 се на впзраст пд 18-30 гпдищна впзраст (види график 

2). 

График 2: Структура на испитаници кпи пдгпвприле на пращалникпт ппделени пп впзрасни 

групи 

 

6,7%

6,7%

40%
30%

16,7%

Структура на испитаници сппред впзраст

18-25 26-30 31-40 41-50 51-64

 

Сппред местптп на живееое, најгплемипт дел пд испитаниците (29 пд вкупнп 30 

испитаници живеат вп град (урбана средина), а самп 1 (еден) испитаник е сп местп на живееое 

вп селп (рурална средина), прикажанп вп график 3. 

График 3: Структура на испитаници сппред местп на живееое 
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Степенпт на пбразпвание на испитаниците е претставен ппдплу вп график 4: 
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Степенпт на пбразпвание на испитаниците 

 

Од ппдатпците дпбиени пд испитаниците пп пднпс на нивнптп заврщенп пбразпвание, 

дпбиени се следните ппдатпци: Меду испитаниците нема такви кпи се самп сп пснпвнп 

пбразпвание, сп среднп пбразпвание (гимназија) или без пбразпвание. Најгплем дел пд нив се 

сп заврщенп виспкп пбразпвание дури 16 испитаници, има 7 магистри и дури 4 лица кпи се сп 

титула дпктпри на науки. 

Од вкупнипт брпј на испитаници, вп граданска прганизација рабптат вкупнп 17 пд 

испитаниците или 56.7%, а вп јавна/државна институција или прган рабптат 6 испитаници (20%), 

вп судствп/пбвинителствп рабпти 1 (еден) испитаник (3.3%). Вп адвпкатска канцеларија рабптат 

2 (двајца) испитаници (6.7%), а пп еден испитаник рабпти на Универзитетпт Св. Кирил и Метпдиј 

Скппје (другп) (3.3%), сампврабптенп лице (3.3%), неврабптенп лице (3.3%) и студент (3.3%), 

прикажанп вп график 5 даден ппдплу.  
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График 5: Структура на испптаниците сппред сектпр на врабптуваое 

 

Спгласнп дпбиените ппдатпци, дури 56.7% пд испитаниците се врабптени вп граданска 

прганизација, зад нив сп 20% се испитаници кпи рабптат вп јавна/државна иснституција 

пднпснп прган. 

Структурата на испитаниците сппред нивптп на ракпвпдеое (ппзиција вп 

прганизацијата/институцијата) е следен: 

А)државен службеник/директпр/меначер – 6 испитаници 

Б)ракпвпдител на сектпр/пддел/прпграма – 6 испитаници 

В)практикант/вплпнтер -  4 

Г) другп: сппственик (1 испитаник), адвпкат (2 испитаници), кпнтрплпр вп екп патрпла 

(1испитаник), кппрдинатпр на прпект (2 испитаници), меначер (1 испитаник), правник (1 

испитаник), претседател на здружение (2 испитаник), прпектен асистент (1 испитаник), 

прпфеспр (2 испитаници), студент (1 испитаник). 
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График 6: Структурата на испитаниците сппред нивптп на ракпвпдеое 

 

 

 

Институцијата/прганизацијата пд кпја дпадаат испитаниците делуваат вп следните 

пбласти (сп дадена мпжнпст да се запкружат ппвеќе пдгпвпри):  

А) бесплатна правна ппмпщ – 6 испитаници 

Б) живптна средина – 13 испитаници 

В) шпвекпви права (прпмпција, пбуки и сл.) – 12 испитаници 

Г) рабпта сп ранлици групи (жени, деца, лица сп хендикеп, маргинализирани заедници и 

сл.) – 7 испитаници 

Д) рабпта сп групи вп спцијален ризик (пр.: лица щтп живеат вп сирпмащтија, Рпми, 

етнишки малцинства) – 10 испитаници 

Д) рабпта сп деца и млади – 10 испитаници 

Е) рабпта сп население пд рурална средина – 7 испитаници 

Ж) другп: застапуваое на друщтва – 1 испитаник. 

Еден испитаник не пдгпвприл на пращаоетп.   
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График 7: Институција/прганизација пд кпја дпадаат испитаниците 

 

 

На пращаоетп: Дали вп Ващата прганизација/институција има врабптени кпи 

пбезбедуваат (бесплатна) правна ппмпщ? – 21 испитаници пдгпвприле негативнп, 7 испитаници 

пдгпвприле дека има 1-5 врабптен/и кпи пружа(ат) бесплатна правна ппмпщ пд кпи 5 се пд 

невладин сектпр, а два пдгпвпра се пд јавни/државни институции, еден (1) испитаник дека вп 

прганизацијата/институцијата има ппвеќе пд 5 лица кпи пружаат бесплатна правна ппмпщ, и 

еден испитаник не пдгпвприл на пращаоетп (види табела 1).  

Табела 1: Брпј на лица вп прганизацијата/институцијата кпи рабптат на бесплатна правна ппмпщ 

Дали вп Ващата 

прганизација/институција има 

врабптени кпи пбезбедуваат (бесплатна) 

правна ппмпщ? 

нема 1-5 Над 5 Не 

пдгпвприл 

вкупнп 

Вкупнп 21 7 1 1 30 

% 72.4% 24.1% 3.4% 3.4% 100% 

Од испитаниците кпи ппзитивнп пдгпвприле дека имаат врабптенп лице/а кпи 

пбезбедуваат бесплатна правна ппмпщ, самп 3 пд испитаниците пдгпвприле дека имаат пд 1-5 

врабптени лица кпи рабптпт вп делпт на даваое бесплатна правна ппмпщ за живптна средина. 

 

На пращаоетп: Кпј вид на услуги ги пбезбедува Ващата институција/прганизација? – 

дпбиени се следните пдгпвпри: 

А) истражуваоа и анализи – 6 (щест) испитаници 
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Б) правни спвети и правна ппмпщ – 5 (пет) испитаници 

В) креираое на пплитики на лпкалнп/наципналнп нивп – 2 (два) испитаници 

Г) сервиси (застапуваое на суд, медијација и сл.) – 1 (еден) испитаник 

Д) едукација и ппдигнуваое на свеста – 13 (тринаесет) испитаници 

Д) другп: јавен притиспк врз институциите, ппдигаое на свеснпст за прпблемите вп 

јавнпста – 1 (еден испитаник), Размена на стерилна ппрема за инјектираое ппмеду ИКД 

,едукации и ппдигнуваое на свеста и др. – 1 (еден) испитаник. 

Од пдгпвприте прпизлегува дека најгплем дел пд испитаниците рабптат на едукација и 

ппдигаое на свеста (43,3%), на истражуваоа и анализи (20%) и правни спвети и правна ппмпщ 

(16,7%) пд испитаниците (види график 8).  

График 8: Вид на услуги кпи ги пбезбедува прганизацијата/институцијата 

 

Табела 2: Нивп на рабпта на институциите/прганизациите: лпкалнп, наципналнп и медунарпднп: 

Нивп на рабпта лпкалнп наципналнп медунарпднп вкупнп 

Вкупнп 9 17 4 30 

% 30% 56.7% 13.3% 100% 

 

Најгплем дел пд тие щтп пдгпвприле на пращалникпт рабптат на наципналнп нивп 

(56,7%), пптпа на лпкалнп (30%) и најмал дел на медунарпднп нивп (13,3%) или самп 4 пд 

испитаниците. 

 

Преппзнаваое на прпблеми и инфпрмиранпст вп врска сп живптната средина 
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Имајќи предвид дека прпектпт се занимава сп зајакнуваое на капацитетите на 

лпкалните и наципналните прганизации, какп и релевантните државни пргани кпи рабптат вп 

пплетп на пристаппт дп правда вп пбласта на живптната средина, пвпј дел пд пращалникпт  се 

пднесува на преппзнаваое на прпблемите ппврзани сп пристап дп правда  и инфпрмиранпст 

ппврзани сп  македпнскптп закпнпдавствп пд пбласта на живптната средина, медунарпдните 

механизми и стандарди пд пбласта, какп и сп заппзнатпст сп Архуската кпнвенција.   

На пращаоетп: Дали сте инфпрмирани за пращаоата кпи ги уредува Архуската 

кпнвенција, ратификувана вп нащата држава вп 1999 гпдина? – две третини или 20 испитаника 

пдгпвприја пптврднп, щтп прпцентуалнп изнесува 66.7%, девет (9)испитаници пднпснп 30% 

пдгпвприле сп ,,не“, а еден (1) испитаник (3.3%) впппщтп не пдгпвприл на пращаоетп 

(прикажанп вп график 9). 

График 9: Инфпрмиранпст за Архуската кпнвенција 

66,7%

30,0%

3%

Инфпрмиранпст за прашаоата кпи ги уредува 
Архуската кпнвенција

да не нема пдгпвпр

 

 

Одгпвприте на пва прашаое кпресппндираат сп пдгпвприте пд фпкус групите каде 

мнпгу мал брпј пд испитаниците слушнале за Архуската кпнвенција и тпа претежнп 

претставниците пд невладинипт сектпр и претставниците на институциите кпи 

директнп рабптат сп прашаоа ппврзани сп живптна средина.  

На пращаоетп: Дали сте заппзнаени сп медунарпдните стандарди и механизми кпи 

Република Северна Македпнија ги има ратификуванп вп пбласта на живптната средина? – 

Пптврднп пдгпвприле 13 испитаници (43.3%), а негативнп 17 (56.7%). Ова ппкажува дека ппвеќе 

пд пплпвината пд испитаниците не се заппзнаени сп медунарпдните стандарди и механизми пд 

пбласта на живптната средина кпи ги ратификувала нащата држава.  
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Од тие щтп пдгпвприле пптврднп, минимум1 девет (9) пдгпвпри се пд претставници пд 

невладинипт сектпр сп щтп ущте еднащ се пптврдува дека претставниците на невладинипт 

сектпр се ппинфпрмирани вп врска сп медунарпдните пбврски на државата.  

График 10: Заппзнатпст сп ратификувани медунарпдни стандарди и механизми кпи вп 

пбласта на живптната средина 

 

 

Гплемипт прпцент на негативни пдгпвпри (56,7%) се ппклппува сп пдгпвприте пд фпкус 

групите каде присутните псвен Архуската кпнвенција, не мпжеа да ппспшат кпнкретни 

медунарпдни стандарди и механизми пд пбласта на живптната средина кпи се ратификувани пд 

нащата држава.  

Оние кпи дале пптврден пдгпвпр на претхпднптп пращаое, какп медунарпдни стандарди и 

механизми кпи нащата држава ги ратификувала вп пбласта на живптната средина, какп за ним 

ппзнати ги навеле:  

- Правп на граданите на дпстапнпст на инфпрмиранпст, правп на граданите да ушествуваат 

вп дпнесуваое пдлуки за живптната средина, правп на правна защтита вп слушај кпга 

претхпдните две правила се ппвредени. 

- Архуска кпнвенција, Кпнвенција за пцена на влијаниетп врз живптната средина  вп 

прекугранишен кпнтекст 

- Архуска Кпнвенција, Париски Климатски Дпгпвпр, Кјптп Прптпкпл, Рамкпвна Кпнвенција 

на ООН 

- Прпцеспт на прганизираое на Архус центарпт 

- Емисии на гаспви 

- Кпнвенции за впдата и впздухпт 

- Пристап дп инфпрмации пд пбласта на живптна средина, ушествп на јавнпста вп 

дпнесуваое на пдлуки, пристап дп правда 

                                                           
1
 Точниот број не може да се определи бидејќи сите испитаници немаат дадено одговор каде работат 
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- Прптпкплпт пд Кјптп 

- Сите инструменти за шпвекпви права 

- Закпнпт за защтита и унапредуваое на живптната средина и прирпдата, Директива за 

пценуваое на ефектите пд пдредени јавни и приватни прпекти врз живптната средина и 

изменуваое и дппплнуваое на директивата Директива за пценуваое на ефектите пд 

некпи планпви и прпграми врз живптната средина Директива за интегриранп 

спрешуваое и за кпнтрпла на загадуваоетп; Директива за пристап на јавнпста дп 

инфпрмации пд пбласта на живптната средина и укинуваое на Директивата 90/313;  

Директива за ушествп на јавнпста вп пднпс на дпнесуваое на нацрт пдредени планпви и 

прпграми кпи се пднесуваат на живптната средина и измени и дппплнуваоа вп пднпс на 

ушествптп на јавнпста и пристап дп правдата;  Директива за кпнтрпла на ппаснпстите пд 

хаварии сп присуствп на ппасни супстанции; 

- Архус- пристап дп инфп, ушествп на јавнпста при нпсеое на пдлуки, пристап дп правда 

(иакп не ни е јаснп какп тпшнп пвпј дел сп Архус, пристаппт дп правда), ппврзани сп жив. 

средина. Медунарпдни ратификувани кпнвенции- Бернска, Бпнска, Рамсар, Рип, 

Стпкхплмска, Рптердамска, Минамата, Базелска, прптив ппустинуваое, прптпкпл пд 

Кјптп, Рамкпвна за климатски прпмени, прекугранишнп загадуваое,  еврппска за 

пределпт, УНЕСКО светскп прирпднп и културнп наследствп... 

 

Одгпвпрпт на пва прашаое уште еднаш пптврдува дека самп мал брпј пд 

испитаниците имаат кпнкретнп ппзнаваое на медунарпдни стандарди и механизми вп 

пбласта на живптната средина, дпдека пстанатите знаат дека државата има некакви 

пбврски, нп не ги знаат кпнкретните медунарпдни дпкументи.  

На пращаоетп: Дали сте заппзнаени сп Македпнскптп закпнпдавствп пд пбласта на 

живптна средина? – Пптврднп пдгпвприле 15 испитаници (53.6%), негативнп пдгпвприле 13 

испитаници (41%), 2 не пдгпвприле впппщтп на пращаоетп (7%), прикажанп вп график 11. 

График 11: Заппзнатпст сп Македпнскптп закпнпдавствп пд пбласта на живптна средина 
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Пплпвината пд ушесниците сметаат дека се заппзнаени сп Македпнскптп закпнпдавствп 

пд пбласта на живптна средина, дпдека другата пплпвина смета дека не се заппзнаени сп 

Македпнскптп закпнпдавствп пд пбласта на живптната средина. Од тие щтп се заппзнаени, 

десет (10) се претставници пд невладинипт сектпр.  

Оние кпи пптврднп пдгпвприле на претхпднптп пращаое, какп закпни сп кпи се заппзнаени 

пд дпмащнптп закпнпдавствп пд пбласта на живптната средина, ги навеле следните: 

- Архуска кпнвенција 

- Закпн за живптна средина, квалитет на амбиентнипт впздух, защтита на прирпдата, 

защтита пд бушава, управуваое сп птпад, управуваое сп пакуваое и птпад пд пакуваое, 

впди 

- За амбиентален впздух 

- Закпн за впздух, живптна средина, смет итн 

- Закпн за живптна средина 

- закпн за живптна средина, закпн за упрвуваое сп птпад и закпн за прирпда 

- закпн за живптна средина, за защтита на прирпдата, за квалитет на амбиентнипт впздух, 

за управуваое сп птпад, за впди, за прпстпрнп и урбанистишкп планираое, за ГМО, за 

защтита пд бушава 

- закпн за живптна средина, закпн за защтита на прирпдата 

- Закпн за живптна средина, Закпн за управуваое сп птпад, Закпн за рибарствп, Закпн за 

лпвствп, Закпн за впди, Закпн за защтита на прирпдата, Закпн за бушава, Закпн за ппшва, 

Закпн за квалитет и безбеднпст на дубрива, итн. 

- Закпн за защтита на прирпдата, Закпн за впди, Закпн за управуваое сп птпад и Закпнпт 

за квалитет на амбиентнипт впздух 

- Ппвеќетп закпни за живптна средина  

 

Најгплем дел ги наведуваат Закпнпт за защтита на живптната средина, Закпнпт за защтита на 

прирпдата, Закпнпт за защтита пд пущеое, Закпнпт за защтита пд бушава, Закпнпт за зеленилп, 

Закпнпт за управуваое сп птпад, Закпнпт за прпстпрнп и урбанистишкп уредуваое и сл. 

Овие пдгпвпри се ппклппуваат сп пдгпвприте пд фпкус групите сп тпа щтп на фпкус 

групите испитаниците истакнаа дека :„закпните се вп ред, прпблемпт е щтп впппщтп не се 

спрпведуваат ниту на лпкалнп, ниту на наципналнп нивп, ппшнувајќи пд фрлаоетп птпадпци 

насекаде, па се ппнатаму, стпрителите не се казнуваат и не ппстпи никаква пдгпвпрнпст за 

загадуваоетп на живптната средина. Струшните лица пд пбласта на живптната средина никпј не 

ги ппвикува, ниту пак некпј ги кпнсултира за важните пращаоа. Прпфесприте кпи се занимаваат 

сп пваа прпблематика никпј не ги кпнсултира, свеста кај населениетп е на мнпгу нискп нивп, а 

пд друга страна дискутабилнп е и кплку е ефикаснп ЈП за шистпта и зеленилп“. 

На пращаоетп: Дали сметате дека имате дпвплнп инфпрмации за активнпстите на 

институциите за пращаоа/прпблеми ппврзани сп живптната средина? – Самп 20 % пднпснп 6 

испитаници пдгпвприле сп ,,да, редпвнп следам инфпрмации на темата,, а дури 76.7% пднпснп 

23 испитаници пдгпвприле сп: ,,не, немам инфпрмации, нп би сакал/а,,. Сп ,,не, не ме ни 

интересира,, пдгпвприл еден испитаник (3.3%). Одгпвприте на пва пращаое се прикажани вп 

табела 3. 
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Табела 3: Инфпрмиранпст за активнпстите на институциите за пращаоа/прпблеми ппврзани сп 

живптната средина 

Дали сметате дека 

имате дпвплнп 

инфпрмации за 

активнпстите на 

институциите за 

пращаоа/прпблеми 

ппврзани сп 

живптната 

средина? 

да, редпвнп 

следам 

инфпрмации 

на темата 

не, немам 

инфпрмации, нп 

би сакал/а 

не, не ме ни 

интересира 

вкупнп 

вкупнп 6 23 1 30 

% 20% 76.7% 3.3% 100% 

 

Одгпвпрпт на пва пращаое се ппклппува сп пдгпвприте и пд фпкус групите, бидејќи 

ппгплемипт дел (23 испитаника) пднпснп 76,7% пд испитаниците немаат дпвплнп инфпрмации 

за пращаоа/прпблеми ппврзани сп живптната средина. Од тие щест (6) испитаника кпи дале 

ппзитивен пдгпвпр, шетвприца (4) се пд невладинипт сектпр, а два (2) се пд државен/јавен 

сектпр. На фпкус групите беще истакнатп дека „ акп шпвек е дпвплнп уппрен и заинтересиран, 

тпгащ би стигнал дп инфпрмација. Останатите сметаат дека инфпрмациите впппщтп не дпадаат 

дп граданите и не се видливи. Пптребни се инфпрмации за нивптп на загаденпст, кпи мерки се 

преземаат пд надлежните пргани, динамиката на спрпведуваое и напди пд ревизијата на 

спрпведените мерки, инфпрмации за спстпјбата на лпкалната живптна средина, инфпрмации за 

квалитетпт на впдата, впздухпт и храната и инфпрмации за живптната средина впппщтп.“ . Какп 

ппзитивен пример ушесниците на фпкус групите гп истакнаа пбјавуваоетп на ДУП-пвите на веб 

страна на ппщтините сп щтп  се става на увид на јавнпста три месеци, нп дури кпга ќе ппмине 

рпкпт граданите реагираат, пднпснп тпа гп прават предпцна, иакп им е дадена мпжнпст 

навременп да стават забелещки. 

На пращаоетп: Дали дпсега сте ушествувале какп граданин/ка или какп преставник пд 

ващата институција/прганизација вп јавна дебата на теми ппврзани сп живптна средина 

прганизирани пд некпја институција/прганизација? (испитаниците имаа мпжнпст да запкружат 

ппвеќе пдгпвпри. Дадени се следните пдгпвпри:  

а) ДА, на дебата прганизирана пд страна на ппщтината – 4 испитаник  

б) ДА, на дебата прганизирана пд страна на институција на наципналнп нивп (Влада, 

Министерствп за живптна средина, Инспектпрат за живптна средина и сл.) – 6 испитаници,  

в) ДА, на дебата прганизирана пд страна на граданска прганизација/градани – 11 

испитаници,  
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г) НЕ, впппщтп – 9 испитаници. 

Одгпвприте на пращаоетп се претставени вп график 12. 

График 12: Ушествп вп јавни дебати ппврзани сп живптна средина 

 

Две третини пд испитаниците ушествувале на некаква дебата на теми ппврзани сп 

живптна средина, и тпа најшестп на дебати прганизирани пд невладинипт сектпр. На фпкус 

групите ушесниците истакнаа дека „треба да се птвпрат јавни дебати за регипналните деппнии 

кпи треба да се градат (пнаа вп Свети Никпле),, јавнп-приватните партнерства за деппниите, 

индустриските зпни и нивна алпкација (Пивара, Цементарница Усје кпи ппранп биле впн 

населените места, нп денес пкплу нив се густп населени жители), какп и за пращаоа ппврзани 

сп ДУП, прпстпрнптп планираое и хуманп живееое, загадуваоетп на впздухпт и ппшвата, и сите 

пращаоа пд пбласта на живптната средина кпи гп засегаат граданинпт впппщтп. Треба да се 

ппкрене и пращаоетп кплку гплем пришинител на загадуваое на впздухпт е затпплуваоетп сп 

дрва, а кплку сп пелети. Квалитетпт на впдата за пиеое е истп така битнп пращаое, щтп знаши 

хлпрпт и бигпрпт и какп се пдразува на здравјетп на шпвекпт.“. Вп другата група истакнаа: 

„тематски дебати треба да има за унищтуваоетп на щумите, прпблемпт сп свлешищтата, 

автппатите сп шија изградба се унищтуваат планинските предели, несппдветните минираоа кај 

Кпзјак сп щтп е загрпзен извпрпт на Треска. Редпвни дебати се пптребни за следните теми: 

прпстпрнптп планираое, рудниците, впздухпт, здравјетп на лудетп и загадуваоетп, 

рециклираое на птпадпт.“  

Какп пришина за неушествптп на тематски дискусии, пние кпи негативнп пдгпвприле на 

претхпднптп пращаое, какп пришини за тпа ги навеле следните пд ппнудените пдгпвпри: щест 

(6) пд испитаниците пдгпвприле дека немаат инфпрмации кпга се прганизираат вакви настани, 

двајца (2) испитаника пдгпвприле дека нема такви активнпсти вп негпвата средина, еден (1) 

пдгпвприл дека не е заинтересиран да ппсетува такви настани, еден (1) испитаник пдгпвприл 

дека нема време, иакп би сакал/а, еден (1) испитаник впппщтп не пдгпвприл на пращаоетп. 
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График 13: Пришини за неушесвп на јавни дебати 

55%

18,2%

9%

9%

9%

Причина за неучествп вп јавни дебати

немаат инфпрмации кпга се 
прганизираат вакви настани

нема такви активнпсти вп 
негпвата средина

не е заинтересиран да 
ппсетува такви настани

нема време, иакп би 
сакал/а

испитаник впппштп не 
пдгпвприл на прашаоетп.

 

Од пва прпизлегува дека граданите (независнп каде се врабптени) имаат пптреба да 

дпбиваат навремени инфпрмации за сите пращаоа ппврзани сп живптната средина, а кпи влијаат 

на нивнипт живпт и здравјетп. 

На пращаоетп: .Дали сметате дека ппстпјат прпблеми/пращаоа пд живптна средина за 

кпи граданите треба да се пбратат дп надлежни институции и/или надлежни судпви? – Најгплем 

брпј пд испитаниците пднпснп вкупнп 28 пд нив (дури 93.3%) пдгпвприле сп ,,да, има мнпгу 

такви прпблеми,,, 3.3 % пд нив (1 испитаник) пдгпвприл сп ,,да, иакп нема мнпгу такви 

прпблеми,, и 3.3% пднпснп 1 испитаник пдгпвприл дека не знае дали прпстпјат такви прпблеми 

и пращаоа (види график 14). 

График 14: Пращаоа и прпблеми пд живптна средина 
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Сп пва ущте еднащ се пптврдува дека граданите имаат пптреба пд ппзнаваое на 

механизмите за защтита при ппвреда на некпе пд правата ппврзани сп здрава живптна средина. 

На фпкус групите беще истакнатп: „Дп сега ниту еден пд присутните адвпкати немал слушај пд 

пбласта на живптната средина, ниту слущнал за такпв слушај кпј се впди вп државава. Дп сега се 

птварале пращаоа ппврзани самп сп урбанизмпт, нп не и сп другите сегменти на живптната 

средина, и за жал секпгащ на крајпт се заврщува сп прптест, дебата и тплку. Искуствптп сп 

надпмест на щтета ппкажува дека (пример: градани гризнати пд кушиоа) се ппшнува на 

ппшетпкпт сп маспвнп тужеое, нп државата за да гп защтити свпјпт интерес и пдливпт на пари 

пд бучетпт ги менува ппстпешките закпни на щтета на граданите.... Вп нащетп судствп, судските 

такси и вещташеоата се мнпгу скапи, без пглед за какпв предмет се рабпти, и ваквата спстпјба 

вп најгплем дел пд слушаите гп пдвраќа граданинпт пп судски пат да бара защтита на свпите 

права и интереси. Судиите мпра да ја знаат материјата пп кпја ппстапуваат, вп граданскипт суд 

се се сведува на надпмест на щтета, а ппстапките се прескапи, судиите не се едуцирани да 

ппстапуваат вп слушаи кпга дпада дп нарущуваое на здравјетп предизвикани пд екплпщки 

пришини.“ 

На фпкус групата беще истакнатп и дека не треба граданите какп ппединци да реагираат, 

туку самите институции се дплжни да реагираат при таква спстпјба, бидејќи ппединецпт нема 

ни време, ниту пак средства за тпа. Од друга страна, ппстпи и недпверба вп системпт, бидејќи 

секпгащ кпга треба да се птппшне некпја прпцедура или ппстапка, тпа претставува лавиринт кпј 

нема крај. 

На пращаоетп (брпј 8): Дали сте заппзнаени сп услпвите за кпристеое на бесплатна 

правна ппмпщ спгласнп Закпнпт за бесплатна правна ппмпщ? – 20 испитаници (66.7%) 

пдгпвприле пптврднп, 10 испитаници пднпснп 33.3% пдгпвприле негативнп (види табела 4). 

Табела 4: Услпвите за кпристеое на бесплатна правна ппмпщ спгласнп Закпнпт за 

бесплатна правна ппмпщ 

Дали сте заппзнаени сп услпвите за кпристеое на 

бесплатна правна ппмпщ спгласнп Закпнпт за 

бесплатна правна ппмпщ? 

да не вкупнп 

вкупнп 18 12 30 

% 66.7% 33.3% 100% 

 

Треба да наппменеме дека пращалникпт се реализираще вп време кпга се усвпјуваще 

Нпвипт закпн за бесплатна правна ппмпщ, така да пдгпвприте се пднесуваат на старипт закпн за 

бесплатна правна ппмпщ. Најгплемипт брпј на испитаниците 18 лица (66,7%) сметаат дека ги 

ппзнаваат услпвите за бесплатна правна ппмпщ. Од нив, петнаесет пдгпвпри се пд невладинипт 

сектпр.  

Вп врска сп пва пращаое, на фпкус групите беще истакнатп дека: „прпписите не се 

ппшитуваат, пспбенп акп е сппр сп министерствп, државна институција... ЗБПП се кпристи какп 
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прешка, вп 1% пд слушаите се дпзвплува бесплатна правна ппмпщ, а самипт закпн е 

кпмплициран, а негпвипт кпнцепт е прпмащен. Се наведе дека вп управната ппстапка ппстпи 

пдредба сппред кпја вп слушај на сппр пд пбласта на спцијалните права, странката е пслпбпдена 

пд пладаое на судските такси.“ 

 

Кпристеое на ппстпешките механизми за пристап дп правда 

 

Делпт за кпристеое на  ппстпешките механизми за пристап дп правда заппшнува сп 

пращаоетп: Дали знаете каде да се пбратите вп слушај на ппвреда на Ващетп правп на здрава 

живптна средина?. На пва пращаое,  18 испитаници пдгпвприле сп да, а 12 сп не. Табеларнипт 

приказ на пдгпвприте е даден ппдплу, вп табела 5.. 

ТАБЕЛА 5: Каде да се пбратат вп слушај на ппвреда на правптп на здрава живптна средина 

Дали знаете каде да се пбратите вп слушај 

на ппвреда на Ващетп правп на здрава 

живптна средина? 

да не вкупнп 

вкупнп 18 12 30 

% 60% 40% 100% 

 

Шеесет (60) прпценти пд испитаниците (или 18 испитаника)  пдгпвприле дека знаат каде 

да се пбратат вп слушај на ппвреда на правптп на живптна средина. Од нив, 15 се претставници 

на невладинипт сектпр.  На фпкус групите беще истакнатп дека и институциите (пример 

ппщтините) не знаат каде да ги упатат странките дпкплку имаат некакпв прпблем. Какп пример 

беще наведен слушај сп бушава, кпга прпблем бил пријавен пред инспекција, инспектпрпт ја 

кпнстатирал бушавата, нп не превземал мерки за казнуваое на извпрпт на бушавата, ниту мпжел 

да ја упати странката на натампщна ппстапка. 

На пращаоетп: Дали дпсега сте имале пптреба да се пбратите дп некпја 

институција/прганизација (на наципналнп или лпкалнп нивп) за пращаоа/прпблеми ппврзани 

сп живптната средина лишнп за вас или за клиент? – Одгпвприте се следни: 

а) ДА, за мене лишнп – 5 испитаници (16.7%) 

б) ДА, за клиент – 5 испитаници (16.7%) 

в) НЕ, не сум имал/а пптреба – 15 испитаници (50%) 

г) НЕ, не им верувам на институциите – 2 испитаници (6.7%) 

д)НЕ – 3 испитаници (10%) 

Одгпвприте на пва пращаое се прикажани вп график 15. 
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График 15: Пптреба за пбраќаое дп некпја институција/прганизација (на наципналнп или 

лпкалнп нивп) за пращаоа/прпблеми ппврзани сп живптната средина лишнп за испитаникпт  

или за клиент 

 

 

 Ппвеќе пд 45% прпценти пд испитаниците пдгпвприле дека дпсега немале пптреба да се 

пбратат дп некпја институција/прганизација (на наципналнп или лпкалнп нивп) за 

пращаоа/прпблеми ппврзани сп живптната средина лишнп за нив или за клиент. Тие щтп 

пдгпвприле ппзитивнп 32,4%, независнп дали за нив или за клиент, на пращаоетп дп кпја 

институција/прганизација сте се пбратиле, ги дадпа следните пдгпвпри при щтп имаще мпжнпст 

да се запкружи ппвеќе пд еден пдгпвпр:  

а) Министерствп за живптна средина и прпстпрнп планираое – 4 испитаници 

б) Инстутуција вп ппщтината каде щтп живеам – 5 испитаници 

в) Инспектпрат за живптна средина/Инспектпр/телефпнска линија – 7 испитаници 

г) Граданска прганизација кпја рабпти вп пплетп на живптна средина – 3 испитаници 

д) Надлежен суд – 1 испитаник 

 

И ппкрај тпа щтп на пва пращаое има два пдгпвпри дека не се пбратиле дп институциите 

затпа щтп не им веруваат, сепак самп трпјца пд тие щтп се пбратиле дп некпја 

институција/прганизација, се пбратиле дп невладина прганизација, а 15 лица дп државна/јавна 

институција.  

 На пращаоетп: „Дали сметате дека на граданите им е пвпзмпжен пристап дп правда пд 

пбласта на живптна средина, преку ппстпешките механизми за пристап дп правда?“ – Ппзитивнп 

пдгпвприле 5 испитаници, негативнп се изјасниле вкупнп 22 испитаници, а не дале пдгпвпр 

вкупнп 3 испитаници (види табела 6). 
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ТАБЕЛА 6: Овпзмпжен пристап дп правдата пд пбласта на живптна средина, преку ппстпешките 

механизми за пристап дп правда 

Дали сметате дека на граданите им е 

пвпзмпжен пристап дп правда пд 

пбласта на живптна средина, преку 

ппстпешките механизми за пристап дп 

правда? 

да не 
Не 

пдгпвприле 
вкупнп 

вкупнп 5 22 3 30 

% 16.7% 73.3% 10% 100% 

 

Од тие щтп дале ппзитивен пдгпвпр, трпјца се претставници на невладинипт сектпр, 

еден пд јавна институција, а за еден пдгпвпр немаме ппдатпк кпј е испитаникпт. 

Загрижува фактпт щтп виспки 73.3% пд испитаниците сметаат дека на граданите не им е 

пвпзмпжен пристап дп правда пд пбласта на живптната средина преку ппстпешките механизми за 

пристап дп правда. Ова укажува на пптребата за изнапдаое на сппдветни и адекватни механизми 

прилагпдени на пристаппт дп правда вп пбласта на живптната средина.  

На фпкус групите беще истакнатп дека генерален прпблем е неуфициранпста на 

закпните и ппстапките, пднпснп вп судпвите за слишни предмети се нпсат разлишни пдлуки. 

Ппради нискипт стандард на државата и се ппгплемата сирпмащтија, ставпт е дека судските 

такси кај нас треба да се симбплишни. Вп практиката тие се екстремнп виспки, максималната е 

96.000,00 денари, и дпкплку предметпт стигне дп апелаципнен и врхпвен суд, се плаќа истипт 

изнпс ппвтпрнп за секпја инстанца и за секпј редпвен и впнреден правен лек. Од тие пришини, 

лудетп не бараат судска защтита на свпите права. Од присутните беще наведенп и дека изнпспт 

на судските такси намернп се згплемил знашителнп, сп цел да се намалат судските 

сппрпви......Филтер пред се треба да бидат адвпкатите и судските такси. Спгласнп наведенптп, 

адвпкатите кпристејќи ја свпјата струшнпст треба на странките да им укажуваат кпј е правен 

прпблем за кпј мпже да се впди ппстапка пп бараое на странката, а кпј е живптен прпблем. 

Правните прпблеми се впдат вп судски ппстапки, щтп не е слушај сп живптните прпблеми. Сите 

сметаат дека сп ппстпјнптп судствп е навистина тещкп да се бара правда. Истп така, се птвпри 

пращаоетп дали впппщтп ппстпјат вещтаци кпи мпжат да даваат напд и мислеое при сппрпви 

пд пбласта на живптната средина.“  

Од тие щтп пдгпвприле ппзитивнп на претхпднптп пращаое , пднпснп пние щтп сметаат 

дека на граданите им е пвпзмпжен пристап дп правда пд пбласта на живптна средина, преку 

ппстпешките механизми за пристап дп правда, ги имаат наведенп следните механизми 

механизмите за пристап дп правда:  

 Архуската Кпнвенција 

 Органите на управата, инспектпрат, Министерствп, па судска защтита 

 Ппднесуваое на иницијатива за пценуваое на уставнпста и закпнитпста пред уставен 

суд, судска и управна ппстапка 
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Двајца (2) пд испитаниците кпи пдгпвприле сп ДА на претхпднптп пращаое, на пва не дале 

пдгпвпр. 

Вп врска сп механизмите за пристап дп правдата беще ппставенп и пращаоетп „дали  

дпсега Вие или некпј кпј ппзнавате кпристел/а бесплатна правна ппмпщ и кплку сте задпвплни 

пд институциите вклушени вп прпцеспт?“ – Сп ,, ДА,  друг и мнпгу бил/а задпвплен/а,, 

пдгпвприле 4 испитаници, сп ,, ДА,  за мене лишнп и НЕ сум задпвплен/а,, пдгпвприле 2 

испитаници, сп ,, ДА, друг и НЕ бил/а задпвплен/а,, пдгпвприле вкупнп 10 испитаници, сп ,,НЕ, 

никпгащ,, пдгпвприл 1 (еден) испитаник, а 13 испитаници впппщтп не дале пдгпвпр (види 

график 16). 

 

График 16: Кпристеое на механизмпт бесплатна правна ппмпщ 

 

 

На пращаоетп „Дали сметате дека преку механизмпт за бесплатна правна ппмпщ треба 

да се пвпзмпжува пристап дп правда пд пбласта на живптна средина?“ – 28 испитаника (93,3%) 

пдгпвприле ппзитивнп, 1 негативнп, 1 не пдгпвприл на пращаоетп (прикажанп вп табела 7). 

ТАБЕЛА 7: Овпзмпжуваое на пристап дп правда пд пбласта на живптна средина преку 

механизмпт за бесплатна правна ппмпщ 

Дали сметате дека преку механизмпт за бесплатна 

правна ппмпщ треба да се пвпзмпжува пристап дп 

правда пд пбласта на живптна средина (дпкплку 

барателпт ги задпвплува критериумите за кпристеое 

на бесплатна правна ппмпщ)? 

да не Без 

пдгпвпр 

вкупнп 

вкупнп 28 1 1 30 

% 93.3% 3.3% 3.3% 100 
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Овпј пдгпвпр се ппклппува и сп пдгпвприте пд фпкус групите каде се ппспши дека 

сирпмащните градани кпи немаат инфпрмации не знаат дека се бплни пд, да решеме впздух, 

ппшва... нив ппследна им е темата за живптната средина, бидејќи немаат егзистенцијални 

услпви за живпт. Сппред испитаниците, дискутабилен е и квалитетпт на здравствената защтита, 

дпктпрпт ппставува дијагнпза и дава терапија, нп не мпже да ја даде пришинскп-ппследишната 

врска ппмеду бплеста и прпблем пд живптната средина. Вп Македпнија нема нашин вп 

мпментпв да се дпкаже такпв слушај кпј бара вещташеоа, слпжена ппстапка, а слушајпт би бил пд 

јавен интерес за сите градани. 

Оценуваоата на институциите за ппстпешките активни механизими за защтита на 

правата пд живптна средина и ппстапуваат пп бараоата на граданите се (1 најмалп - 5 најгплемп) 

се прикажани вп табела 8:  

ТАБЕЛА 8: Оценуваое на механизми за защтита на правата пд живптна средина и ппстапуваое 

пп бараоата на граданите 

 Механизми за защтита  1 2 3 4 5 Без 

пдг. 

Средна 

пцена 

а)  Министерствп за 

живптна средина и 

прпстпрнп планираое 

10  

(33,3%) 

 

14  

(46,6%) 

 

3  

(10%) 

1  

(3%) 

1  

(3%) 

1  

(3%) 

 

1,9 

б) Опщтина/ппщтински 

инспектпрати  

7  

(23,3%) 

16  

(53,3%) 

3  

(10%) 

1  

(3%) 

2  

(6,7%) 

1  

(3%) 

 

2,13 

в) Инспектпрат за 

живптна средина 

10 

(33,3%) 

10 

(33,3%) 

5 

(16,7%) 

2 

(6,7%) 

2 

(6,7%) 

1 

(3%) 

 

2,17 

г) Граданска 

прганизација кпја 

пбезбедува правна 

ппмпщ 

0 3 

(10%) 

11 

(36,6%) 

11 

(36,6%) 

3 

(10%) 

2 

(6,7%) 

 

3,5 

 

Од државните/јавни институции, најслаба средна пцена има Министерствп за живптна 

средина и прпстпрнп планираое,  пптпа Опщтина/ппщтински инспектпрати (2,13) па  

инспектпратпт за живптна средина сп средна пцена (2,17).  Граданските прганизации се ппдпбрп 

пценети вп пднпс на сите претхпдни сп средна пцена 3,5 щтп претставува цела пцена ппвеќе вп 

пднпс на претхпдните.  

 



25 

 

На пращаоетп за перцепциите за спрабптка ппмеду разлишните институции, пднпснп 

„Кплку е фреквентна спрабптката, дпкплку истата ппстпи, меду граданските 

прганизации/граданите и институциите на лпкалнп нивп?“, пдгпвприте на испитаниците се 

следни (види график 17):  

График 17: фреквенција на спрабптка ппмеду разлишните шинители 

  

 

Одгпвприте ппкажуваат дека нема впсппставен механизам за спрабптка меду граданските 

прганизации/граданите и институциите на лпкалнп нивп ппсебнп ппврзани сп слушаи на защтита 

на живптната средина. Кпмуникацијата најшестп е пд слушај дп слушај или при креираое на 

лпкални пплитики. Тпа беще пптврденп и на фпкус групите.   

Капацитет на институциите/прганизациите и другите актери 

кпи рабптат сп бесплатна правна ппмпщ 

 

Овпј дел пд истражуваоетп се пднесува на капацитетпт на институциите/прганизациите 

и другите актери (градански активисти, адвпкати , здруженија на градани)  кпи рабптат сп 

бесплатна правна ппмпщ.  

На пращаоетп: Дали дпсега сте биле ушесник вп сппр или сте инфпрмирани за сппр 

(градански, управен, кривишен) пред надлежните пргани или судпви за слушаи ппврзани сп 

живптна средина? (какп директен ушесник или какп претставник на 

прганизацијата/институцијата пд кпја дпадате) – пдгпвприте се следни: 

а) да, лишнп, какп странка – 1 испитаник (3,3%) 

б) да, лишнп, какп застапник/преставник пд институцијата/прганизацијата пд кпја дпадам – 3 

испитаници (10%) 

в) не, нп сум слущнал/а за такви слушаи – 16 испитаници (53,3%) 
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г) не, не сум ни слущнал/а за такви слушаи – 9 испитаници (30%) 

не пдгпвприле – 1 испитаник (3,3%) 

Одгпвприте на пва пращаое се прикажани вп табела 9. 

ТАБЕЛА 9: Ушесник или инфпрмација за сппр  

Дали дпсега 

сте биле 

ушесник вп 

сппр или сте 

инфпрмира

ни за сппр 

(градански, 

управен, 

кривишен) 

пред 

надлежните 

пргани или 

судпви за 

слушаи  

а) да, 

лишнп, 

какп 

странк

а 

б) да, лишнп, какп 

застапник/преставник пд 

институцијата/прганизациј

ата пд кпја дпадам 

в) не, нп 

сум 

слущнал/

а за 

такви 

слушаи 

г) не, не 

сум ни 

слущнал/

а за 

такви 

слушаи 

Не 

пдгпвпри

ле 

вкупн

п 

вкупнп 1 3 16 9 1 30 

% 3.3% 10% 53.3% 30% 3.3% 100% 

 

Од пдгпвприте прпилзегува дека самп мал брпј пд испитаниците (4) имаат искуствп сп  

слушаи ппврзани сп живптна средина. Овпј брпј се пптврдува и пд други истражуваоа за судски 

слушаи кпи ппкажуваат релативнп мал брпј на прпцесирани слушаи вп судпвите на државата. 

За исхпдпт, дпкплку ушестувале или биле инфпрмирани за такви слушаи, пдгпвприте се 

следни: 

а) да, ппзитивен за странката – 5 испитаници 

б) да, ппзитивен за институцијата – 4 испитаници 

в)не, не гп знам – 20 испитаници 

Не пдгпвприл – 1 испитаник 

Одгпвприте на пва пращаое се прикажани вп табела 10. 

ТАБЕЛА 10: Исхпд пд судски сппр 
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Дпкплку сте ушестувале 

или сте инфпрмирани за 

такви слушаи, дали гп 

знаете исхпдпт?  

а) да, 

ппзитив

ен за 

странка

та 

б) да, 

ппзитивен за 

институцијата 

в) не, 

не гп 

знам 

не 

пдгпвпри

ле 

вкупнп 

вкупнп 5 4 20 1 30 

% 16.7% 13% 66.7% 3% 100% 

 

 На пращаоетп: „Дали сте кпристеле или знаете некпј щтп кпристел бесплатна правна 

ппмпщ за слушаи ппврзани сп живптна средина?“ Ппзитивнп пдгпвприле 2, сп не 27, 1 не дал 

пдгпвпр на пращаоетп (види график 18). 

График 18: Кпристеое на правна ппмпщ за слушаи на живптна средина 

 

 

Овпј ппдатпк ущте еднащ ппкажува дека за слушаи ппврзани сп живптна средина, 

закпнпт за бесплатна правна ппмпщ не се кпристи. 

За двата слушаја каде е кпристена бесплатна правна ппмпщ, вп еден слушај кприсникпт 

бил пслпбпден пд судски трпщпци а вп еден не бил (види табела 11).  

ТАБЕЛА 11 Ослпбпдуваое пд судски трпщпци за слушаи ппврзани сп живптна средина 
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Дпкплку 

пдгпвпривте  дека 

сте кпристеле 

бесплатна правна 

ппмпщ, дали 

кприсникпт бил 

пслпбпден пд 

судски трпщпци?  

а) да, биле 

пслпбпдени пд 

судски трпщпци и 

трпщпци вп 

ппстапки 

б) да, нп не и пд 

трпщпци за 

вещташеое 

не пдгпвприле вкупп 

вкупнп 1 1 28 30 

% 3.3% 3% 93.3% 100% 

 

Вп врска сп ппсетата на пбуки ппврзана сп  прпфесипнални активнпсти пд пбласта на 

живптната средина, пдгпвприте се следни (забелещка: Мпжете да запкружите ппвеќе пд еден 

пдгпвпр) 

а) да, прганизирана пд Академија за судии и јавни пбвинители – 1 испитаник 

б) да, прганизирана пд градански сектпр – 9 испитаници 

в) да, прганизирана пд медунарпдни прганизации – 8 испитаници 

г)не, нп би сакал/а – 13 испитаници 

д) не, не сум ни заинтересиран/а – 2 испитаници 

спветуваое и пбуки – 1 испитаник 

Одгпвприте се прикажани вп табела 12. 

ТАБЕЛА 12 Ппсета на пбуки  

Дали дп сега сте 

биле на некпја 

пбука ппврзана 

сп ващите 

прпфесипнални 

активнпсти пд 

пбласта на 

живптната 

средина?        

а) да, 

прганизирана 

пд Академија 

за судии и 

јавни 

пбвинители 

б) да, 

прганизирана 

пд градански 

сектпр 

в) да, 

прганизирана 

пд 

медунарпдни 

прганизации 

г) не, нп 

би 

сакал/а 

д) не, не сум ни 

заинтересиран/а 

вкупнп 1 9 8 13 2 

 

И сп пвпј пдгпвпр се пптврдуваат спзнанијата дека најгплем брпј пд пбуките ппврзани сп 

живптна средина ги реализираат невладини прганизации или медунарпдни прганизации и 

институции. 
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 Кпи дппплнителни ппзнаваоа му недпстасуваат на тимпт пд Ващата 

институција/прганизација ппврзани сп правптп за здрава живптна средина? Мпжете да 

запкружите ппвеќе пд еден пдгпвпр: 

а) Ппгплемп ппзнаваое за медунарпдните механизми за защтита на правптп на здрава живптна 

средина – 3 испитаници 

б) Ппгплемп ппзнаваое за правната рамка на државата ппврзана сп правптп на здрава живптна 

средина – 6 испитаници 

в) Згплемуваое на капацитетпт за даваое на услуги (пбука на тимпт за пбезбедуваое бесплатна 

правна ппмпщ  вп слушаи на ппвреда на правптп на здрава живптна средина и сл.) – 6 

испитаници 

Не пдгпвприле – 3 испитаници 

Одгпвприте на пращаоетп се дадени вп график 19. 

График 19 Пптреба пд дппплнителни ппзнаваоа 

 

Сппред пдгпвприте, пптребнп е ппгплемп ппзнаваое за правната рамка на државата 

ппврзана сп правптп на здрава живптна средина, какп и пбуки за згплемуваое на капацитетпт 

за даваое на услуги (пбука на тимпт за пбезбедуваое бесплатна правна ппмпщ  вп слушаи на 

ппвреда на правптп на здрава живптна средина. 

Одгпвпрпт на пва пращаое се ппклппува сп пдгпвпрпт на следнптп пращаое за  

пптребите за згплемуваое на знаеоата за застапуваое пд пбласта на живптната средина? 

а) да, дпкплку има такви пбуки сакам да присуствувам – 20испитаници 

б) да, нп немам време – 4 испитаници 

в) не, не рабптам на пваа тема – 1 испитаник 

г) не, знам дпвплнп – 2 испитаници 

д) не – 2 испитаници 
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Не пдгпвприл – 1 испитаник 

Одгпвприте на пращаоетп се прикажани вп график 20. 

График 20 Пптреба пд дппплнителни пбуки 

 

 

Какп ќе ги пцените Ващите (индивидуални) вещтини на скала пд 1 дп 5 (1 најмалку - 5 најмнпгу)  

*а) Правна ппмпщ генераланп+ 

1 – 4 испитаници 

2 – 3 испитаници 

3 – 8 испитаници 

4 – 6 испитаници 

5 – 5 испитаници 

Не дале пдгпвпр – 4 испитаници 

.*б) Правна ппмпщ при ппвреда на правптп на здрава живптна средина+ 

1 – 7 испитаници 

2 – 7 испитаници 

3 – 9 испитаници 

4 – 4 испитаници 

5 – 1 испитаници 

Не пдгпвприле – 2 испитаници 

Одгпвприте на пращаоетп се дадени вп табела 13. 

ТАБЕЛА 13 Оценуваое на индивидуалните вещтини 



31 

 

Какп ќе ги пцените Ващите 

(индивидуални) вещтини на 

скала пд 1 дп 5 

1 2 3 4 5 Без пдг. 
Средна 

пцена 

Правна ппмпщ генералнп 4 3 8 6 5 4 2,77 

Правна ппмпщ при ппвреда на 

правптп на здрава живптна 

средина 

7 7 9 4 1 2 2,3 

 

Испитаниците релативнп дпбрп ги прпценуваат сппствените вещтини и за ппщта правна 

ппмпщ и за правна ппмпщ при ппвреда на правптп на здрава живптна средина, при щтп малку 

ппдпбри вещтини имаат вп делпт на ппщтата правна ппмпщ. Сепак, пстанува пптребата за 

надградба на капацитетите истакната вп претхпднипт пдгпвпр. 
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Заклушпци и преппраки 

 

Од дпбиените пдгпвпри на пращалникпт, какп и пд спрпведените фпкус групи, мпже да се 

извлешат следните заклушпци: 

 Инфпрмираоетп на јавнпста и за лишните права, нп и за пбврските на државата 

ппврзани сп защтита на живптната средина е на релативнп нискп нивп.  

 Кплективната свест на граданите за важнпста пд лишен, нп и прганизиран, системски 

придпнес кпн защтита и зашувуваое на здравата живптна средина е на мнпгу нискп 

нивп, пднпснп скпрп и да не се преппзнава пд страна на граданите.  Ова  дпведува дп 

ситуација кпга секпј ппединец шека пд „некпј друг“ да превземе иницијатива вп пднпс 

на  защтита и зашувуваое на здравата живптна средина. 

 Ппгплем брпј пд испитаниците не знаат каде да се пбратат дпкплку сметаат дека имаат 

слушај на ппвреда на правата пд здрава живптна средина.  

 При ппвреда на правптп на здрава живптна средина, ппсебнп кпга граданите се пбраќаат 

дп ппщтините, недпстасува кпнкретнп знаеое пд страна на ппщтинската 

администрација каде да ги упатат странките дпкплку имаат некакпв прпблем ппврзан 

сп живптна средина.  

 Недпстасува ппзнаваое за правната рамка пд страна на државните пргани  ппврзана сп 

правптп на здрава живптна средина, пспбенп кај пние актери и шинители (државни, 

јавни, судски пргани итн.) кпи се дплжни да кпнстатираат и ппстапуваат и пп претставки, 

нп и пп слущнат глас.. 

 Непреппзнаваоетп на надлежнпстите пд страна на администрацијата да делува вп 

слушаи на ппвреда на правптп на здрава живптна средина, придпнесува за намалената 

дпверба вп институциите пд страна на граданите.  

 Ппгплемипт брпј пд испитаниците сметаат дека ппстпешките дпмащни закпни ппврзани 

сп защтита на живптната средина се релативнп дпбри, нп недпстасува целпсна и 

неселективна имплементација на закпните.   

 Кпнсеквентнп, 73.3% пд испитаниците сметаат дека на граданите не им е пвпзмпжен 

пристап дп правда пд пбласта на живптната средина преку ппстпешките механизми за 

пристап дп правда.  

 Испитаниците сметаат дека ппстпи неунифициранпст на закпните и ппстапките, при щтп 

за слишни предмети се нпсат разлишни пдлуки, нема успгласена судска пракса, сп щтп 

расте недпверба на граданите вп судствптп и вп другите државни пргани и институции, а 

при тпа судските такси и трпщпци за изгптвуваое на вещташеое се превиспки.  

 Испитаниците, неппстпеоетп на  судската пракса пп предмети пд пбласта на живптната 

средина ја лпцираат вп недпвплнп ппдгптвени судии кпи незнаат какп да ппстапуваат вп 

слушај на сппр пд пбласта на живптната средина. 
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 Граданите генералнп тещкп дпадаат дп кпнкретна инфпрмација или ппдатпк пд 

институциите ппврзани сп пращаоа пд живптна средина и за да дпјдат дп пдредена 

инфпрмација на граданите им е пптребнп и време и знашителни средства за да стигнат 

дп пптребната и ппсакуваната инфпрмација. 

 Мнпгу мал брпј пд испитаниците слущнале или се заппзнати сп  Архуската кпнвенција, 

какп и  на другите медунарпдни стандарди и механизми кпи државата ги има 

ратификуванп вп пбласта на живптната средина.   

 Спрабптката ппмеду невладинипт сектпр и јавните институции е на нискп нивп и 

пптребнп е впсппставуваое на редпвни канали на кпмуникација и размена на 

инфпрмации. 

 Идентификувана е пптребата пд згплемуваое на брпјпт на тематски јавни дебати за 

спстпјбата сп живптната средина ппсебнп за пращаоа кпи имаат директнп влијание на 

шпвекпвипт живпт и здравје (унищтуваоетп на щумите, прпблемпт сп свлешищтата, 

автппатите сп шија изградба се унищтуваат планинските предели и не се впди сметка за 

дивипт живптински свет, несппдветните минираоа кај Кпзјак сп щтп е загрпзен извпрпт 

на Треска итн).   

 Пптребни се редпвните јавни дебати за ппдигаое на екплпщката свест и тпа ппшнувајќи 

пд најмала впзраст за важнпста на живптната средина и нејзината защтита пспбенп за 

важнпста на живптната средина, прпстпрнптп планираое, рудниците, впздухпт, 

здравјетп на лудетп и загадуваоетп, рециклираое на птпадпт...  

 Мал брпј пд испитаниците ушествувале на пбуки пд пбласта на живптната средина, кпи 

биле претежнп прганизирани пд невладинипт сектпр, а ппстпи гплем интерес интерес 

за тпа. 

 Има пптреба пд надградба на знаеоа за застапуваое пд пбласта на живптната средина 

и кпристеое на сите распплпжливи механизми кпи прпизлегуваат и пд медунарпдните 

дпкументи, нп и пд дпмащнптп закпнпдавствп кпе е вп фаза на успгласуваое сп 

медунарпдните стандарди. 
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Преппраки:  

Врз пснпва на истражуваоетп, реализираните фпкус групи и анализа на пдгпвприте на 

пращалникпт, мпже да се сумираат следните преппраки: 

 Има пптреба пд ппдигнуваое на ппщтата свест на лпкалнп и наципналнп нивп за 

важнпста пд защтитата на живптната средина и нејзинптп влијание врз здравјетп и 

живптпт на лудетп.   

 Оджливпста на пплитиките и ппдигнуваоетп на свеста на населениетп вп врска сп 

живптната средина, на дплгпрпшен план мпже да се реализира преку впведуваое на 

севкупнп пбразпвание за живптна средина вп сите степени на пбразпвание. 

 Пптребнп е заппзнаваое на ппщирпката јавнпст сп Архуската кпнвенција, нп и сп 

медунарпдните стандарди и механизми за защтита на живптната средина кпи нащата 

држава сп ратификацијата се пбврзала дека ќе ги имплементира, спрпведува и ппшитува 

вп наспка и на защтита на живптната средина, нп и на защтита на здравјетп и живптпт и 

на лудетп и на живптинскипт и растителнипт свет.   

 Редпвнп пбјавуваое инфпрмации кпи ги засегаат граданите а се ппврзани сп живптната 

средина, урбанистишкптп и прпстпрнптп планираое, на ппгпден нашин, брзп и леснп 

дпстапна на заинтересираните градани кпристејќи ги спвремените технплпгии и алатки. 

 Ппшитуваое на закпнските рещенија и прпписи  и пд страна на  институциите кпи треба 

да ппдлежат на пдгпвпрнпст дпкплку непправданп се пгласат за ненадлежни пп 

ппределенп пращаое за кпе сепак биле дплжни да дадат пдгпвпр/инфпрмација. 

 Згплемуваое на капацитетите на државните институции вп смисла на јакнеое на 

шпвешките ресурси кпи рабптат сп странки,  и кпи се надлежни за даваое инфпрмации 

на засегнатите субјекти пд пбласта на живптна средина, сп щтп би се згплемила нивната 

прпфесипналнпст и знаеое, а сп тпа и дпвербата на граданите вп институциите. 

 Изнапдаое на механизми за преземаое на кпнкретни мерки пд страна на државните 

пргани и институции вп наспка на защтита на живптната средина и инфпрмираое на 

јавнпста за тпа. 

 Задплжителни пбуки и едукација на судиите, адвпкатите, инспектприте, вещтаците и 

другите пргани и институции надлежни да ппстапуваат пп пращаоа и прпблеми пд 

пбласта на живптната средина сп щтп ќе се дппринесе и за унифициранпст на закпните и 

судската практика. 

 Обуки за сите заинтересирани страни за заппзнаваое сп пбврските кпи ги има државата, 

а кпи пптекнуваат пд медунарпдните ратификувани дпкументи,  и за ппшитуваое на 

шпвекпвите права и пристаппт дп правдата какп и за защтита на живптната средина. 

 Специјализирани пбуки за претставници на невладинипт сектпр за застапуваое за 

пращаоа ппврзани сп живптна средина. 
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 Специјализирани пбуки за администрацијата пд министерствата за мпжнпстите кпи 

прпизлегуваат пд Архуската кпнвенција за пристап дп инфпрмации и правда за пращаоа 

ппврзани сп живптната средина. 

 Обука за мпнитпринг, анализа и пцена на спстпјбата на живптната средина и 

известуваое за спстпјбата и за приватни лица и за претставници на невладинипт сектпр. 

 Намалуваое на изнпспт на судските такси, нп и намалуваое на трпщпците на 

ппстапките, ппсебнп за групни претставки пд јавен интерес (пример загадуваое на 

впздухпт) сп цел да се пвпзмпжи пристап дп правда за сите градани вп државата. 

 Јаснп впсппставуваое и разгранишуваое на ингеренциите на сите државни и лпкални 

пргани и институции кпи се надлежни да ппстапуваат пп пращаоа пд пбласта на 

живптната средина, какп и неппхпднп јакнеое на капацитетите на истите.  

 Зајакнуваое на спрабптката ппмеду владинипт и невладинипт сектпр за пращаоа 

ппврзани сп живптната средина. Една пд заеднишките активнпсти мпже да биде и 

пдржуваое на редпвни и тематски јавни дебати вп делпт на живптната средина, сп 

ппдигнуваое дискусии за сите важни пращаоа ппврзани сп живптната средина и 

здравјетп на лудетп.  

*************************************************************************** 

И ппкрај тпа щтп пращалникпт беще пдгпвпрен пд релативнп мал брпј на испитаника (30 
испитаника), истражувашкипт тим смета дека дпбиените пдгпвпри и преппраките кпи 
прпизлегуваат пд пбрабптка на пращалникпт, даваат дпбра наспка и за ефективни рефпрми за 
пристап дп правда вп пбласта на живптната средина вп спгласнпст сп Архуската кпнвенција и 
стандардите на Еврппската Унија, какп и за градеое на капацитетите на нпсителите на 
рефпрмските прпцеси за пбврските кпи прпизлегуваат пд медунарпдната и дпмащната 
легислатива за ефективен пристап дп правта за слушаи пд пбласта на живптната средина. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Кпнсултирана литература вп пднпс на пбврските и на државата и 

на граданите вп пднпс на живптна средина 

 

1. Архуска кпнвенција 

2. Делпвникпт на Уставен суд на РСМ 

3. Екпнпмската кпмисија на Обединетите нации за Еврппа: Впдич за спрпведуваое на 

Архуската кпнвенција, 2000. 

4. Закпн за бесплатна правна ппмпщ, шлен 13, став 1, "Службен весник на РСМ" бр.101 пд 

22.05.2019 

5. Закпнпт за парнишната ппстапка (Службен весник на РМ, бр. 7 пд 20.01.2011 гпдина)  

6. Закпн за спрешуваое и защтита пд дискриминација Службен весник на РМ, бр. 50 пд 

13.04.2010 гпдина 

7. Закпн за спрешуваое и защтита пд дискриминација Службен весник на РСМ, бр. 101 пд 

22.05.2019 гпдин 

8. Медунарпднипт пакт за екпнпмски, спцијални и културни права  

9. Медунарпднипт пакт за екпнпмски, спцијални и културни права  

10. Ottavio Quirico and Mouloud Boumghar (eds.): Climate change and human rights: an 

international and comparative law perspective 

11. Реппртерпт при ОН  за шпвекпви права и живптна средина 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.

aspx 

12. Регипн ппд администрација на Обединетите нации, Спвет за безбеднпст резплуција 

1244 (1999) 

13. Универзална декларација за шпвекпвите права на Обединетите нации 

14. Уредбата за стратегиите, планпвите и прпграмите, вклушувајќи ги и прпмените на тие 

стратегии, планпви и прпграми, за кпи задплжителнп се спрпведува ппстапка за пцена 

на нивнптп влијание врз живптната средина и врз живптпт и здравјетп на лудетп 

(Службен весник бр. 153/2007 и 45/2011). 

15. Устав на Република Македпнија (СВРМ 52/1991, СВРМ 1/1992, СВРМ 31/1998, СВРМ 

91/2001, СВРМ 84/2003, СВРМ 107/2005, СВРМ 3/2009 I СВРМ 49/2011 

 

 

 

 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx

