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Изврщнп резиме 
 

Пваа публикација е резултат на двегпдищната имплементација на прпектпт 
„Еднакпв пристап за ефективна правда“ имплементиран пд Центар за екплпщка 
демпкратија Флпрпзпн - Скппје, вп партнерствп сп Environmental Law and Management 
Association, Унгарија, финансиран пд Еврппската Унија преку грантпвата щема на ЦФСД 
вп Министерствптп за финансии – „Зајакнуваое на влијаниетп на граданскптп ппщтествп 
врз ефективните рефпрми вп правнипт сектпр"  EuropeAid/159467/ID/ACT/MK. 

Ппщтата цел на прпектпт е да придпнесе кпн креираое на независнп, 
непристраснп, ефективнп, квалитетнп и транспарентнп судствп, пдгпвпрнп за защтита 
на индивидуалните права и слпбпди на граданите, притпа пвпзмпжувајќи и защтита на 
јавнипт интерес. Специфишните цели вклушуваат придпнес кпн градеое на ефективен 
систем на правна ппмпщ, згплемуваое на ппстпешките капацитети на граданските 
прганизации и претставниците на релевантните институции за закпнпт за живптна 
средина и мпжнпстите за бесплатна правна ппмпщ, пбезбедуваое средина за 
маргинализираните групи и ппдигнуваое на свеста на јавнпста за правптп на живптна 
средина и ппстпешките правни механизми.  
 Целни групи се граданските прганизации, претставници пд Министерствптп за 
Правда, Академијата за судии и јавни пбвинители, адвпкатската кпмпра, Правнипт 
факултет и Канцеларијата на Нарпднипт Правпбранител. Целните групи ги вклушуваат 
судиите и судската администрација, какп клушни шинители вп прпцесите за пристап дп 
екплпщка правда и владееое на правптп за здрава живптна средина. Сп 
имплементацијата на прпектнипт план за рабпта, капацитетпт и знаеоетп на целните 
групи ќе се движи кпн защтитата на уставнп загарантираните права на граданите.  

Крајни кприсници се граданските прганизации, граданите, ранливите и 
маргинализирани групи вп ппщтествптп.  

 
Пшекувани резултати пд  прпектпт се: 

 
Р1: Изградени капацитети на целните групи на прпектпт за нивнп ушествп вп 
ппстигнуваоетп на ппщтата цел на прпектпт;  
Р2: Впсппставена спрабптка за заеднишки активнпсти пд страна на засегнатите страни на 
прпектпт сп цел да се пвпзмпжи владееое на правптп и ппнатампщна рефпрма на 
судскипт систем;  
Р3: Зајакната улпгата на watch-god на граданските прганизации;  
Р4: Успещнп развиена и имплементирана кампаоа за ппдигнуваое на свеста и кампаоа 
за застапуваое вп сектпрски пбласти вп пднпс на ппщтата цел на прпектпт; 
Р5: Зајакнат систем на правна ппмпщ вп земјата, земајќи ги предвид пптребите на 
граданскптп ппщтествп. 
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1. Реализирани  активнпсти 

 

Вп текпт на имплементацијата на прпектпт се пвпзмпжи меду-сектпрска 
спрабптка и спрабптка меду главните шинители, пснпвана на партнерствп и 
вмрежуваое, впсппставенп вп и ппмеду граданските прганизации вп кпи ушествуваат и 
државните претставници. На тпј нашин се зацврсти улпгата на граданскптп ппщтествп вп 
владееоетп на правптп и се пвпзмпжи квалификуванп ушествп на кпнституентите вп 
судските рефпрми на државата. 

Вп рамки на прпектпт е впсппставенп Нефпрмалнп Кппрдинативнп телп  
(Наципналнп Кппрдинативнп Телп - НКТ) спздаденп сппред идентификација и 
мапираое на таргет групите. Вп пва репрезентативнп телп шленуваат претставници пд 
релевантните институции (Министерствп за правда, Пснпвен суд 1 Скппје, Спбрание на 
РСМ, Мащински факултет Скппје, Јустинијан Први Скппје и др.) и градански прганизации 
(Милиеукпнтакт, Хелсинщки кпмитет за шпвекпви права, Фрпнт21/42, Фпндација 
птвпренп пптествп, Наципнален Рпма Центрум, Младински културен центар, Институт 
за шпвекпви права, Македпнскп здружение на млади правници, Здружение Радар, 
Еврппска развпјна агенција, Зелен инситут, Станица ПЕТ и др.). Целта на НКТ беще да 
ппставува наспки за ефективнп спрпведуваое на предвидените правни механизми вп 
РС Македпнија, преку прпстпрпт вп пва телп, креиран за дијалпг и размена на 
инфпрмации. Имајќи предвид дека испплнуваоетп на пваа цел е впзмпжна исклушивп 
какп резултат на заеднишки наппри на владини и невладини структури, какп и 
експертската пднпснп академската јавнпст, НКТ претставуваще платфпрма за 
пбезбедуваое на ппщирпка ппщтествена ппддрщка на кпнцептпт за еднакпв пристап за 
ефективна правда сп ппсебен псврт на ранливите и маргинализирани групи. 

Силната кпмппнента на градеое на капацитетите, пснпвана врз сектпри, беще 
предвпдена пд дпмащни и медунарпдни експерти, пвпзмпжувајќи сппдветен пренпс на 
знаеое дп таргет групите на прпектпт. Пваа фаза пд прпектпт вклуши серија ппврзани 
пбуки наменети за клушните шинители пд правпсуднипт систем и граданските 
прганизации за правните лекпви кпи се применуваат за пстваруваоетп на екплпщките 
права на граданите. 

Вп рамките на прпектпт се ппдгптвија низа стратещки дпкументи кпи на 
претставниците на невладинипт сектпр, академијата и администрацијата, им ппнудија 
разбирливи кпмпаративни анализи на ппстпешките механизми за защтита на граданите 
ппврзани сп екплпщката правда, дефинирани преку наципналната правна рамка и 
преглед на мпменталната пракса вп земјите шленки на ЕУ и РС Македпнија. Истп така, 
ппдгптвен е впдиш за примена на механизмпт за бесплатна правна ппмпщ кпи ги 
спдржи сите правни и практишни аспекти на ппднесуваоетп жалби дп релевантните 
државни институции и тела вп слушаи на ппвреда на правптп. Фпрмуларите за 
ппднесуваое жалби се прикашени на впдишпт сп цел да се плесни прпцедурата за 
пристаппт на граданите дп правдата.  

Ппнатаму, вп рамки на прпектпт креирана е наципнална мрежа на grass-root 
прганизации, пднпснп Наципнална Кпалиција за живптна средина кпја пвпзмпжува 
ппгплема видливпст и влијание на цивилнптп ппщтествп вп демпкратизациските 
прпцеси на лпкалнп и наципналнп нивп. Дпсега Кпалицијата вбрпјува 32 градански 
прганизации пд теритпријата на целата држава, кпи делуваат вп пбласта на живптна 
средина и защтита на шпвекпвите права. Прпектпт дпсега вп рамки на Кпалицијата 
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ппднесе некплку иницијатива пред надлежните институции за да им пвпзмпжи на 
ранливите групи ефикасен пристап дп правда (Куманпвп, Битпла, Велес, Кпшани, 
Гевгелија, Тетпвп, Кишевп, Скппје).  

За време на имплементацијата на наципналната јавна кампаоа, прпектнипт тим  
прганизираще ппвеќе тркалезни маси, дебати, прпмптивни настани и иницијативи и 
интензивнп ги вклушуваще медиумските куќи за да се пвпзмпжи сппделуваое на 
инфпрмациите и за ппдигнуваое на свеста на самата јавнпст за кпнкретната 
прпблематика. Јавната кампаоа се прганизираще на наципналнп нивп, служејќи какп 
алатка за ппдигнуваое на свеста ппмеду ппщтата јавнпст за нивнптп правп на пристап 
дп правда сп кпристеое на механизмпт за бесплатна правна ппмпщ.  

 

1.1 Преглед на рабптата на Наципналнптп кппрдинативнп телп 

 

Наципналнптп кппрдинативнп телп за Еднакпв Пристап за Ефективна Правда 
(НКТ) е нефпрмалнп телп спздаденп сппред идентификација и мапираое на таргет 
групите и за шленпви на пва репрезентативнп телп беа ппканети претставници пд 
Министерствптп за Правда, Адвпкатската Кпмпра, виспкп пбразпвните институции, 
Академијата на судии и јавни пбвинители, канцеларијата на Нарпднипт Правпбранител 
и граданските прганизации. 

Целта на Наципналнптп кппрдинативнп телп е да ппставува наспки за ефективнп 
спрпведуваое на предвидените правни механизми вп Р. Македпнија сп акцент на 
правата пд пбласта на живптната средина. Имајќи вп предвид дека пваа цел е впзмпжна 
исклушивп какп резултат на заеднишки наппри на владини и невладини структури, какп и 
експертската пднпснп академската јавнпст, НКТ е платфпрма за дијалпг и размена на 
инфпрмации при щтп ќе се пбезбеди ппщирпка ппщтествена ппддрщка на кпнцептпт за 
еднакпв пристап за ефективна правда сп ппсебен псврт на ранливите и 
маргинализирани групи.  

Членпвите кпи пва телп ги вклушува, имаат знаеое и за правната рамка и на 
ппстпешките механизми за защтита на правптп пд пбласт на живптна средина, какп на 
наципналнп така и на медунарпднп нивп, сппдветнп ппзнаваое на медунарпдните 
стандарди и услпви вп пбласта на правптп на здрава живптна средина и пспбенп на 
правптп на бесплатна правна ппмпщ. 
 Пд свпетп пснпваое на 19.03.2019 дп декември 2020, НКТ има прганизиранп 
вкупнп 4 спстанпци и тпа: март 2019, јуни 2019 гпдина, јуни 2020 гпдина и нпември 
2020 гдина). 
 

Следејќи гп мандатпт на кппрдинативнптп телп вп наспка на прпдплжуваое на 
кпмуникацијата низ НКТ и преземаое заеднишки иницијативи, на спстанпците се 
дискутираа теми кпи треба да бидат вклушени вп ппнатампщните активнпсти на 
прпектпт, какп:  

 

 Неппстапуваоетп на пвластените инспекциски служби, пспбенп вп ппглед на 
прпблемите ппврзани сп бушавата и птпадпт, какп резултат на недпстатпкпт на 
сппдветна ппрема и струшни кадри; 

 Прпмпција на медијацијата какп впнсудска ппстапка, пспбенп дпкплку се има 
предвид дека државата субвенципнира 4 шаспвна медијација за градански сппр; 
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 Впсппставуваое спрабптка сп Академијата за судии и јавни пбвинители, ппсебнп 
вп кпнтекст на пптребата пд едукација на судиите и јавните пбвинители за 
спецификите пд пбласта на живптна средина; 

 Впсппставуваое кпнтакт и вклушуваое на  правната клиника при Правнипт 
Факултет „Јустинијан Први“ за предмети и  за едукација вп ппглед на екплпщкп 
правп; 

 Пптреба пд специјализирани вещтаци за живптна средина вп кпнтекст на 
признаваое на дпбрп ппзнати факти какп дпказ за пришинскп-ппследишна врска; 

 Впсппставуваое кпмуникација сп Кпмпра на Вещтаци сп цел надминуваое на 
прпблемпт кпј се јавува сп виспките трпщпци за вещташеое вп прпцедура при 
ппвреда на правптп на здрава живптна средина, какп и едукација пд пбласта на 
живптна средина; 

 Преземаое на иницијатива за ппгплема притиспк врз експертската јавнпст за 
фпрмираое на Фпнд за вещташеое, какп пдржлив механизам кпј ќе има за цел 
да ги намали трпщпците за вещташеоата пд пбласта на живптната средина. 

 Пптребата пд вклушуваое на Институтпт за јавнп здравје и лекарската кпмпра за 
регулираое на нашинпт за следеое и издаваое на лекарски белещки за 
пришинскп-ппследишната врска ппмеду загадуваоетп и здравјетп на лудетп. 

 Пптреба пд следеое и анализа на други еврппски примери пд пбласта на 
преклппуваое на механизмпт за бесплатна правна ппмпщ и живптна средина 
(пр. Франција, Рпманија); 

 Дпдаваоетп на пбласта на ппвреда на правптп на здрава живптна средина вп 
пбластите за бесплатна правна ппмпщ при нпвипт Закпн за бесплатна правна 
ппмпщ; 

 Впведуваое на мпжнпста за групни претставки (механизмпт actio poplaris) при 
Закпнпт за БПП, за кпи ќе важат истите критериуми какп и за физишкп лице; 

 Тестираое на механизмпт на БПП за пращаоа пд живптната средина; 

 Пптребата пд ппгплема афирмација и задплжителна едукација на клушните 
шинители сп цел механизмпт за БПП да заживее и вп сферата на защтитата на 
екплпщките права на граданите кпи се Уставнп загарантирани.  
 

Какп заклушпк 

 
Темите кпи беа предмет на дискусија на спстанпците на Наципналнптп 

кппрдинативнп телп, беа целпснп инкпрпприрани вп текпт на ппнатампщните 
активнпсти на прпектпт, пднпснп актуелизирани на спстанпците сп релевантните 
шинители, нп и ппфатени сп пбуките и ппдгптвените анализи и преппраки. 
 

1.2 Преглед на заклушпци и преппраки пд реализирани спстанпци сп 

релевантни шинители 
 

 Вп текпт на реализацијата на прпектпт, тимпт на ЦЕД Флпрпзпн пствари серија 
спстанпци сп релевантни шинители на кпи им беа презентирани и активнпстите на 
прпектпт, нп и ппсебните теми кпи беа дискутирани и на Наципналнптп кппрдинативнп 
телп, нп и на средбите на Кпалицијата за живптна средина. Темите и заклушпците пд 
средбите се наведени ппдплу.  
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 Првата фпрмална средба кпја тимпт ја пддржа (22.02.2019), беще сп тпгащ 
актуелнипт Министер за правда, прпф. Рената Дескпска при Министерствптп за правда. 
На спстанпкпт вп детали се презентираа активнпстите вп рамки на прпектпт, при щтп 
Министерпт се спгласи за ппнатампщна ппддрщка пд страна на Министерствптп за 
правда. Министерпт нптираще за статуспт за гласаое на нпвптп закпнскп рещение за 
БПП и предлпжи прпмена на временската рамка за пдредени активнпсти сп цел 
успещнп лпбираое за внесуваое на живптната средина какп една пд пбластите кпи ги 
ппкрива Закпнпт за бесплатна правна ппмпщ (ЗБПП).  
 Земајќи ги предвид преппраките пд Министерпт, тимпт на Флпрпзпн ја пдржа 
втпрата фпрмална средба сп рабптната група за ЗБПП при Министерствптп за правда 
(03.04.2019). Пп впведпт, следеще и краткп пбјаснуваое на прпектните активнпсти, 
прпмената на временската рамка и придружни аспекти. Претставниците пд 
Министерствптп и прпектнипт тим на Флпрпзпн дискутираа за надминуваое на 
прешките вп ппглед на спрпведуваоетп на прпектните активнпсти, нп и за нпвипт Закпн 
за бесплатна правна ппмпщ. Ставпвите за мпжнпста за примена на механизмпт за БПП 
за пращаоа пд живптната средина беа длабпкп ппделени. Присутните се спгласија за 
идна кпмуникација сп цел максимална ппщтествена придпбивка пд прпектните 
активнпсти. 

Третипт фпрмален спстанпк на тимпт беще пдржан вп Спбраниетп на РСМ сп 
претставници пд Кпмисијата за трансппрт врски и екплпгија (26.03.2019), на кпј се 
презентираа заклушпците пд првата средба на Наципналнптп Кппрдинативнп Телп, 
акцентирајќи ги пние кпи најмнпгу се пшекува асистенцијата и ппддрщката пд 
Спбраниетп, пднпснп Кпмисијата. Претставниците на ЦЕД Флпрпзпн, експлицитнп ги 
акцентираа дејнпстите каде щтп ја бараат ппддрщката на Кпмисијата, а тпа беще 
наппменатп и вп заклушпците пд првата средба на НКТ и ги вклушува: 

1. Дпдаваоетп на пбласта на ппвреда на правптп на здрава живптна средина вп 
пбластите за бесплатна правна ппмпщ при нпвипт Закпн за бесплатна правна 
ппмпщ; 

2. Впведуваое на мпжнпста за групни претставки при Закпнпт за БПП, за кпи ќе важат 
истите критериуми какп и за физишкп лице; 
Ппнатаму, презентирани беа прпблемите сп кпи се сппшуваат граданските 

прганизации кпи нудат правна ппмпщ. Тука најгплем прпблем е шинеоетп на вещтаците и 
нивната (не)спремнпст, какп и едукација на судиите за предмети пд живптната средина пп 
светски примери;   

Заклушпците пд средбата мпжат да се сумираат: 

 Спрабптка ппмеду двете страни вп рамките на прпектпт, нп и ппнатаму, какп и 
ушествп на ЦЕД Флпрпзпн вп јавните расправи прганизирани пд Кпмисијата сп 
прпблематика пд дејнпста на делуваое, нп и ушествп на претставници на Кпмисијата 
вп Наципналнптп Кппрдинативнп Телп; 

 Дејствуваое на Кпмисијата вп наспка на гпренаведените предлпзи пд НКТ и ЦЕД 
Флпрпзпн. 

 Четвртипт фпрмален спстанпк на тимпт беще сп Здружение на судии на 
Република Македпнија и Здружение на судска администрација на РМ (10.06.2019) на 
кпј се даде кратпк псврт на делуваоетп на прганизацијата, сп акцент на ппстпешките 
механизми за пристап дп правда пд пбласта на живптната средина. Беще дискутирана и 
Архуската кпнвенција, какп пснпвен ппстулат за защтита на правата на граданите за 
здрава живптна средина, преку правата за пристап дп инфпрмации, ушествп при нпсеое 
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пдлуки и пристап дп правда. Ппнатаму, беа дискутирани рефпрмите вп правпсуднипт 
систем вп државата, вп кпнтекст на прпектпт Еднакпв пристап за ефективна правда, 
шијащтп главна цел е да придпнесе кпн креираое независнп, непристрастнп, ефикаснп, 
квалитетнп и транспарентнп судствп, пдгпвпрнп за защтита на индивидуалните права и 
слпбпди на граданите, притпа пвпзмпжувајќи и защтита на јавнипт интерес.   
 Пп презентираоетп на текпвните и идните активнпсти, беще дпгпвпрена 
ппнатампщна спрабптка меду присутните здруженија, вп наспка на пвпзмужуваое 
сппдветна защтита на правата на граданите пд пбласта на живптната средина. 
Претставниците еднпгласнп се спгласија дека единственп преку пристаппт на меду-
сектпрскп вмрежуваое, мпже да се испплнат ппвиспките ппщтествени цели. 

На петтата фпрмална средба сп Директпрката на Академијата за судии и јавни 
пбвинители  – Натаща Габер Дамјанпвска (03.09.2019) се изврщи куса презентација на 
прпектните активнпсти и ушествптп на претставници пд Академијата вп истите. 
Дппплнителнп, Директпрката на Академијата им ппспши на шленпвите на прганизацијата 
за ппнатампщнп инфпрмираое за предвидените пбуки пднапред, сп цел нивнп 
пбјавуваое вп каталпгпт на тренинзи и пбуки наменет за судии и јавни пбвинители, кпј 
се пбјавува два пати гпдищнп. Главни заклушпци пд спстанпкпт се: 

 

 Ушествп на слущателите на академијата вп тренинзите за екплпщка правда и 
бесплатна правна ппмпщ, предвидени за пктпмври/нпември 2019; 

 Ушествп на Дир. Габер Дамјанпвска на панел дискусија какп еден пд главните 
гпвпрници за важнпста на едукацијата на судиите и јавните пбвинители за 
екплпщка правда; 

 Ушествп на претставници пд Академијата на претстпјните спстанпци и активнпсти 
на Наципналнптп Кппрдинативнп Телп; 

 Пдржуваое на кпмуникација сп Академијата сп цел известуваое за детали за 
предвидените тренинзи и предлпжуваое ушесници; 

 Дисеминација на Дпкументпт за приказ на мпменталната спстпјба на Р С 
Македпнија – Пристап дп правда пд пбласта на живптната средина; 
 

Присутните се спгласија на медусебна ппддрщка и спрабптка вп ппнатампщните 
активнпсти, пдржувајќи кпнтинуирана кпмуникација. 
  
 Шестата фпрмална средба на тимпт беще сп Градпнашалникпт на Град Кпшани 
Никплшп Илијев (15.10.2020) на кпја се презентираще рабптата на ЦЕД Флпрпзпн, какп и 
целите на Кпалицијата за живптна средина, кпја е фпрмирана вп рамки на прпектпт 
Еднакпв пристап за ефективна правда. Беа презентирани актуелните екплпщки 
прпблеми вп Кпшани и пптенцијалните рещенија за надминуваое на истите.  
 Градпнашалникпт Илијев даде пбјаснуваое дека лпкалната власт мнпгупати е 
немпќна да реагира на прпблемите сп кпи се сппшува лпкалната заедница, нп дека 
ппщтината цврстп стпи на зелените перспективи щтп знаши градеое ппщтествп кпе се 
стреми кпн защтита на живптната средина, нп и на демпкратските вреднпсти вп целина.  
 Пд страна на Градпнашалникпт Илијев некплкупати беще пптенциранп дека 
гплем дел пд прпблемите и прекрщпците кпи секпјдневнп се прават пд страна на 
правните субјекти е надвпр пд нивна надлежнпст и гласнп бараат ппддрщка и ппмпщ 
пд ппвиспките инстанци за нивнп санкципнираое вп наспка на надминуваое на 
прпблемите ппврзани сп загадуваоетп на живптната средина. 
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Седмата фпрмална средба на тимпт на ЦЕД Флпрпзпн беще сп Заменик 
Министерпт зас живптна средина и прпстпрнп планираое Христина Пчаклиеска и 
Државнипт секретар при МЖСПП Каја Шукпва (20.10.2020) на кпја претставниците пд 
МЖСПП  ја истакната пптребата пд ппгплема кппрдинација на граданскипт сектпр, 
пспбенп при предлпжуваоетп мерки за рещаваое на брпјните предизвици низ целата 
држава, какп и кпнструктивни средби кпи се вп интерес на сите градани.  

 

Какп заклушпк 

 
На сите средби беще истакната спремнпста на релевантните шинители за 

спрабптка вп наспка на реализација на екплпщкптп правптп на граданите.   
На лпкалнп нивп, без заеднишка спрабптка ппмеду граданскипт сектпр и 

лпкалната сампуправа, не мпже да се надминат ппстпешките прпблеми. Мпра да се 
рабпти на ппдпбруваое на медусебната кпмуникација и интер-сектпрска спрабптка, вп 
наспка на максималнп искпристуваое на капацитетите за пстваруваое на заеднишките 
цели.  

На централнп нивп,  мпра да ппстпи прпдлабпшена спрабптка ппмеду 
релевантните надлежни институции, централната власт, граданскипт сектпр, лпкалната 
сампуправа  и приватнипт сектпр, преку щтп ќе се пвпзмпжи интегриран пристап при 
рещаваоетп на пдредени пращаоа, ефикаснп и ефективнп справуваое сп 
дплгптрајните прпблеми, прппратенп сп силна вплја за сппшуваое сп предизвиците и 
секакп ппддржанп сп кпмпетентнпст и струшнпст вп делуваоетп. Пптребна е ппдпбра 
кппрдинација и на властите, нп и на граданскипт сектпр, сѐ вп наспка на пстваруваое на 
заднишки цели за пбезбедуваое здрава и шиста живптна средина.  

 
 

2. Преглед на ппдгптвени анализи и прирашници 
 
Вп рамките на прпектпт се ппдгптвија некплку стратещки дпкументи (анализи и 

прирашници) шија цел, какп и заклушпци и преппраки се дадени ппдплу. Сите дпкументи 
мпжат да се најдат на веб страната на ЦЕД Флпрпзпн: Publications & Documents 
(florozon.org.mk) 
 

2.1. Прпценка на пптребите за еднакпв пристап дп правдата за слушаи 

ппврзани сп живптна средина 
 

Целта на истражуваоетп за прпценка на пптребите1 беще да се дпбијат 
инфпрмации за нивптп на преппзнаваое на прпблемите ппврзани сп живптна средина 
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 1998 гпдина. Впеднп, истражуваоетп гп детектираще и степенпт на 
кпристеое на распплпжливите механизми за пристап дп правда вп пбласта на 
живптната средина, какп и бесплатната правна ппмпщ, пднпснп кплку граданите и 

                                                           
1 Истражуваоетп е реализиранп вп перипд  февруари-март 2019 гпдина 

https://florozon.org.mk/index.php/publications-and-documents
https://florozon.org.mk/index.php/publications-and-documents
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засегнатите страни, какп и прпфесипналната јавнпст, имаат капацитет за кпристеое на 
механизмите и пристап дп правда вп пбласта на живптната средина. 

  

Заклушпци и преппраки 

 
Пд дпбиените пдгпвпри на пращалникпт, какп и пд спрпведените фпкус групи, мпже 

да се извлешат следните заклушпци: 
 
 Слабп ппзнаваое на  Архуската кпнвенција какп и  на другите медунарпдните 

стандарди и механизми кпи државата ги има ратификуванп вп пбласта на 
живптната средина; 

 Недпвплнп ппзнаваое и на  дпмащните закпни пд пбласта на живптната 
средина; 

 Ппстпешките закпни се релативнп дпбри, нп им недпстасува целпсна 
имплементација;  

 Изпстанува превземаоетп пдгпвпрнпст пд страна на надлежните институции вп 
врска сп загадуваоетп на живптната средина щтп дппринесува за намалената 
дпверба вп институциите; 

 Инфпрмираое на јавнпста делумнп ппстпи, нп не се спрпведува правилнп и 
пптребнп е  дпста време и финансиски средства за да се стигне дп ппсакуваната 
инфпрмација; 

 Спрабптката ппмеду невладинипт сектпр и јавните институции е на нискп нивп и 
пптребнп е впсппставуваое на редпвни канали на кпмуникација и размена на 
инфпрмации; 

 Граданите генералнп тещкп дпадаат дп кпнкретна инфпрмација или ппдатпк пд 
институциите и пбишнп ппследниве се пгласуваат за ненадлежни, дури и кпга 
тпа не е навистина така (пример ДУП и ппкрај закпнската пбврска не се става на 
увид на граданите, а јавните инфпрмации се пбјавуваат најшестп вп нерабптни 
денпви и за време на празници); 

 Граданите не се заппзнаени сп спстпјбата на лпкалната живптна средина, а 
имаат пптреба да знаат, пспбенп се заинтересирани за загадуваоетп на впдите, 
ппшвата, впздухпт, квалитетпт на храната и слишнп и сакаат да знаат дали, щтп и 
пд кпгп се превзема за намалуваое на щтетните влијанија пд истите; 

 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, несппдветните минираоа кај Кпзјак сп щтп е загрпзен 
извпрпт на Треска и тн.);   

 Пптребни се редпвни јавни дебати за ппдигнуваое 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...  

 Ппстпеое на неунифициранпст на закпните и ппстапките, 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; 
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 Судските такси и трпщпци за изгптвуваое на вещташеое се прескапи, и не 
ппстпи судска пракса пп предмети пд пбласта на живптната средина; 

 Недвплнп ппдгптвени судии кпи знаат какп да ппстапуваат вп слушај на сппр пд 
пбласта на живптната средина; 

 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; 

 (Веќе старипт) закпн за бесплатна правна ппмпщ кпј вп праксата не 
функципнира. Спцијалнп загрпзени градани и ппкрај тпа щтп ги испплнувале 
услпвите, биле пдбиени, па адвпкатите на свпј терет свпевплнп ги финансирале 
истите пред надлежните пргани; 

 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. 
 

Пд дпбиените пдгпвпри на пращалникпт, какп и пд спрпведените фпкус групи, мпже 
да се извлешат следните преппраки:  
 

 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;   

 Впведуваое на севкупнп пбразпвание за живптна средина вп сите степени на 
пбразпвание; 

 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 на инфпрмации кпи ги засегаат граданите ппврзани сп 
живптната средина, урбанистишкптп и прпстпрнптп планираое, на ппгпден 
нашин, брзп и леснп дпстапна на заинтересираните; 

 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 (јакнеое на шпвешките 
ресурси кпи рабптат сп странки), а кпи се надлежни за даваое инфпрмации на 
засегнатите субјекти, 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 
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и прпблеми пд пбласта на живптната средина сп щтп ќе се дппринесе и за 
унифициранпст на закпните и судската практика; 

 Пбуки 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; 

 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; 

 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; 

 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.  
 

2.2. Дпкумент за приказ на мпменталната спстапјба за Пристап дп 

правда пд пбласта на живптната средина – бесплатна правна ппмпщ 

какп алатка за ппдпбруваое на спстпјбите 
 

Пвпј дпкумент (ппдгптвен мај 2019 гпдина) дава наспки за зајакнуваое на 
влијаниетп на граданскптп ппщтествп вп ефективните рефпрми вп правпсуднипт сектпр, 
вп спгласнпст сп  медунарпдните  и стандардите на Еврппската Унија, сп цел да се пцени 
ефикаснпста на правнипт сектпр преку спрабптка сп јавнипт сектпр и заинтересираните 
страни, вп слушајпт граданските прганизации. 

Преппраки и забелещки за ппдпбруваое на пристаппт дп правдата пд пбласта на 
живптната средина: 

 
1. Се предлага дппплнуваое на живптната средина какп една пд пбластите за кпи 

мпже да се бара бесплатна правна ппмпщ вп нпвипт Закпн за бесплатна правна 
ппмпщ. Предлпгпт нема за цел да ги нарущи критериумите на ЗБПП сппред кпи 
се стекнуваат странките сп правп на ЗБПП, а сп тпа и духпт на закпнпт, туку самп 
да пбезбеди видливпст за граданите дека вп слушај на нарущуваое на нивнптп 
правп за здрава живптна средина, пднпснп да се афирмира правна защтита за 
пристап дп инфпрмации за живптната средина. Впеднп, тпа ќе ја зајакне и 
имплементацијата на Арухската кпнвенција, какп ппстпешки механизам за 
пристап дп екплпщка правда; 

2. Државата, пднпснп институциите треба да ппсветат ппгплемп внимание на 
прпмпција на правптп на бесплатна правна ппмпщ и да пбезбедат ппгплема 
видливпст вп јавнпста на рабпта на институциите и прганизациите надлежни за 
спрпведуваое на ЗБПП. Вп пваа наспка се предлага да се ппдпбри 
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инфпрмиранпста на јавнпста вп врска сп мпжнпстите за пристап дп правда пд 
пбласта на живптната средина; 

3. Државата, пднпснп институциите треба да гп пбезбедат пстваруваоeтп на 
правптп за пристап дп инфпрмации ппврзани сп живптната средина, да 
пбезбедат ушествп на јавнпста и да пбезбедат пристап дп правда сп намалени 
трпщпци на ппстапка (спгласнп Архуската кпнвенција); 

4. Ппгплема и ппбрза ажурнпст на судската власт вп рещаваоетп на предметите вп 
делпт на живптна средина, какп и ппгплем ангажман на Јавнптп пбвинителствп 
вп делпт на ппкренуваое ппстапки вп врска сп защтита на живптната средина;  

5. Се предлага разгледуваое на идејата за фпрмираое Фпнд за вещташеое кпј на 
вещтаците заинтересирани за ушествп вп слушаи пд јавен интерес, каде е 
загрпзенп правптп на шиста живптна средина на граданите, ќе им пбезбеди 
ппрема и услпви за вещташеое пп најмали мпжни трпщпци, вп спгласнпст сп 
шлен 9, став 4 пд Архуската кпнвенција; 

6.  Засегнатата јавнпст треба да се заппзнае сп мпжнпстите за претхпдна 
медијација вп сппрпви пд пбласта на живптната средина, щтп мпже знашителнп 
да влијае врз намалуваоетп на трпщпците и ппдпбруваоетп на пристаппт дп 
правда пд пбластана живптната средина. Закпнскптп прппищуваое на 
задплжителна медијација вп врска сп пдредени сппрпви пд пбласта на 
живптната средина мпже да придпнесе кпн афирмација на правптп на здрава 
живптна средина вп РСМ; 

7. Ппгплема примена и заппзнаенпст на ппщирпката јавнпст и на лицата на 
правдата сп сите ратификувани медунарпдни дпкументи, какп и кпристеое на 
медунарпдните судпви, какп механизми, вп слушаи кпга ќе се исцрпат сите 
правни средства вп матишната држава;  

8. Се предлага нпвипт Закпн за бесплатна правна ппмпщ да пвпзмпжи заеднишкп 
дпставуваое на бараое на група градани (actio popularis) за бесплатна правна 
ппмпщ щтп ќе гп ппдпбри пристаппт дп правда за населени места каде живеат 
припадници на маргинализирани и ранливи заедници, бидејќи влијанијетп врз 
живптната средина, нереткп има ппследици врз ппвеќе лица истпвременп;  

9. Пптребна е прпверка на капацитетите на Академијата за судии и јавни 
пбвинители вп врска сп правптп пд пбласта на живптната средина и Архуската 
кпнвенција, за да се утврди дали судиите и јавните пбвинители се стекнуваат сп 
релевантни ппзнаваоа пд пваа тематика. Дпкплку се утврди дека ппстпи прпстпр 
за ппдпбруваое на капацитетите на Академијата пд пваа пбласт, да се пристапи 
кпн спрпведуваое на дппбука и дппплнителна ппдгптпвка на предавашите, сп 
цел на граданите да има се ппдпбри пристаппт дп правда пд пбласта на 
живптната средина; 

10. Се предлага пптранспарентнп пбјавуваое инфпрмации за брпјпт на ппстапки, 
кпи биле ппведени вп пднпс на защтита на правптп на здрава живптна средина и 
пресметка на прпцентпт на успещнпст на истите;  

11. Пристаппт дп правда треба да биде плеснет преку намалуваое или целпснп 
укинуваое на административните и судските трпщпци за предмети вп делпт пд 
защтита на живптна средина; 

12.  Ушествптп на јавнпста вп дпнесуваоетп на пдлуки е клушен фактпр вп 
пстваруваоетп на пснпвните демпкратски принципи и ппдразбира 
кпнтинуиранп вклушуваое на претставниците на граданскптп ппщтествп вп 
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рабптните тела и групи кпи се задплжени за изгптвуваое на примарната и 
секундарната легислатива. Пттука, се предлага претставниците пд НКТ да земат 
активна улпга вп ппдгптпвката на правилниците и рещенијата за спрпведуваое 
на закпнските пдредби на Закпнпт за бесплатна правна ппмпщ. 

 

2.3. Кпмпаративна анализа за пристап дп правда вп пбласта живптна 

средина  
 

Кпмпаративната анализа на ппстпешките мпдели на правна ппмпщ вп и надвпр 
пд ЕУ и најдпбри практики има за цел да даде кпмпаративен преглед на спстпјбите вп 
светпт, Еврппа, Република Северна Македпнија и регипнпт за пристаппт дп правда вп 
пбласта на живптната средина. Истпвременп, дава наспки за зајакнуваое на влијаниетп 
на граданскптп ппщтествп вп ефективните рефпрми вп правпсуднипт сектпр, вп 
спгласнпст сп медунарпдните и стандардите на Еврппската Унија, сп цел да се пцени 
ефикаснпста на правнипт сектпр преку спрабптката на јавнипт сектпр сп 
заинтересираните страни, пднпснп граданските прганизации. 

Вп рамките на пваа публикација се разгледуваат медунарпдните пплитики и 
инструменти за пристап дп правда, какп и наципналнптп закпнпдавствп, низ призмата 
на принциппт на пристаппт дп правда пд пбласта на живптната средина, птелптвпрен вп 
правнипт систем на Република Северна Македпнија преку Архуската Кпнвенција, 
ратификувана пд страна на Спбраниетп на РСМ вп 1999 гпдина. 

Пваа публикација дава преглед на медунарпдни инструменти ппврзани сп 
пристап дп правда вп пбласта живптна средина, преглед на пристаппт дп бесплатна 
правна ппмпщ ппврзана сп слушаи пд пбласта живптна средина, кпристеое на actio 
popularis надлежнпст на суд, какп истптп е уреденп на медунарпднп нивп, а правптп на 
защтита на живптната средина неизбежнп е ппврзанп сп правптп на живпт. 

Ппнатаму, направен е преглед на наципналнп закпнпдавствп, вклушителнп и   
инструментите ппврзани сп пристап дп правда вп пбласта живптна средина, преглед на 
пристаппт дп бесплатна правна ппмпщ (пд перспектива на тпа кпј е кприсник на истата) 
барајќи ја ппврзанпста сп слушаи пд пбласта живптна средина.  

Впеднп, публикација дава преглед на судски слушаи на медунарпднп нивп  и пред 
наципналните судпви на ппвеќе земји, за судската практика, какп и за кпристеоетп на 
Архуска Кпнвенција какп механизам за пристап дп правда пд државните кпи ја имаат 
ратификуванп. Пд друга страна, се презентираат и спгледуваоа за кпристеоетп на 
наципналнп закпнпдавствп вп фпкус земјите, пднпснп кпристеоетп на бесплатна 
правна ппмпщ вп слушај на ппвреда на правптп на здрава живптна средина, ппврзанп сп 
ппвреда на правптп на живпт, преставенп преку релеватнни слушаи  пд наципнални и 
еврппски судпви (ппврзанп сп Еврппската Кпвенција за шпвекпви права).  

 

2.4 Брпщура за дпбри практики за пристап дп правда пд пбласта на 

живптна средина 
 
Пваа публикација има за цел да даде кратпк преглед на спстпјбите вп светпт и 

регипнпт за пристаппт дп правда вп пбласта на живптната средина. Дава наспки за 
зајакнуваое на влијаниетп на граданскптп ппщтествп вп ефективните рефпрми вп 
правпсуднипт сектпр, вп спгласнпст сп  медунарпдните и стандардите на Еврппската 
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Унија, сп цел пценуваое на ефикаснпста на правнипт сектпр преку спрабптката сп 
граданските прганизации. 

Правптп на екплпщки шиста живптна средина е загарантиранп вп преку 100 
устави низ светпт сппред Прпграмата на Пбединетите нации за живптната средина какп 
„секпе прпгласуваое на живптна средина пд пдреден квалитет какп шпвекпвп правп“. 
Сппред дефиницијата на Прпграмата, правата пд пбласта на живптната средина мпжат 
да бидат сущтински и прпцедурални. Дпдека сущтинските права се пднесуваат на 
мпжнпста за защтита пд ппследиците кпи деградацијата на живптната средина ги има 
врз граданските и пплитишките права, правата на живпт и слпбпда на изразуваое, 
културните и спцијалните права, какп правптп на здравје, впда, храна и култура, 
прпцедуралните права се нужен предуслпв за пстваруваое на првипт вид на права. Тие 
претставуваат клушна тпшка каде се пресекуваат правптп пд пбласта на живптната 
средина и пд пбласта на шпвекпвите права – тие предвидуваат фпрмални шекпри вп 
прпцеспт на пдбраната на шпвекпвите права. Вп прпцедуралните права спадаат правптп 
на бараое на претхпдна, инфпрмирана спгласнпст пд граданите, пристап дп 
инфпрмации, ушествп вп нпсеоетп на пдлуки и пристап дп правда.  

 

Преппраки пд Кпмпаративната анализа на ппстпешките мпдели на правна ппмпщ 

вп и надвпр пд ЕУ и најдпбри практики и Брпщурата за дпбри практики за 

пристап дп правда пд пбласта на живптна средина 

 

Преппраките кпи прпизлегуваат пд Кпмпаративната анализа и брпщурта за дпбри 
практики се вп наспка на зајакнуваое на институциите за ппстапуваое вп слушаи 
ппврзани сп ппвреда на правптп на живпт и живптна средина какп вп претхпдни, така и 
вп судски ппстапки.  

Најпрвп, да се зајакне претхпдната правна ппмпщ за плеснуваое на рещаваоетп 
на правните прпблеми пред ппведуваоетп судски ппстапки, пднпснп впнсудскптп 
рещаваое на сппрпвите какп „ппевтина“ фпрма на бесплатната правна ппмпщ т.е. 
медијацијата. Сп цел институтпт медијација да заживее вп македпнскптп закпнпдавствп, 
граданите треба да имаат лесен пристап дп релевантните инфпрмации на јасен и 
разбирлив јазик.  

Пбезбедуваое на пристап дп ефективна правда за сите, пднпснп намалуваое на 
судски трпщпци сппред Закпн за судски такси, Закпн за административни такси и Закпн 
за парнишка ппстапка каде щтп се предвидува за ранливи категприи градани, какп и на 
други странки спгласнп пвие закпни. Дппплнителнп, шлен 9, став 4 пд Архуската 
кпнвенција гласи „ ... сп прпцедурите пд став 1, 2 и 3 ќе се пбезбедат адекватни и 
ефикасни мерки за птстрануваое на ппследиците, вклучувајќи гп и издаваоетп 
судски налпзи (пнаму каде штп тпа е сппдветнп), дека ќе бидат фер, праведни, 
навремени и не премнпгу скапи. Одлуките на судпвите и (секпгаш кпга тпа е мпжнп) 
на пстанатите тела, ќе и бидат ставени на увид на јавнпста “.  

Знаши, пристаппт дп правда треба да се плесни преку намалуваое или целпснп 
укинуваое на административните и судските трпщпци за предмети вп делпт пд защтита 
на живптна средина 

И ппкрај плеснителните пкплнпсти вп нпвипт Закпн за бесплатна правна ппмпщ, 
скапите вещташеоа сеущте претставуваат препрека за граданите и граданските 
здруженија. Друг прпблем щтп треба да се адресира е вп пднпс на квалитетпт на 
вещташеоетп и дали истптп мпже да ја ппстигне целта за кпја е направенп, пднпснп 
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ппврзуваоетп сп влијаниетп врз здравјетп и живптпт на лудетп пд аспект на капатетпт на 
целпкупнипт правпсуден систем.  

Се предлага да се разгледа идејата за фпрмираое на Фпнд за вещташеое кпј би 
пвпзмпжил на пние вещтаци заинтересирани за ушествп вп слушаи пд јавен интерес за 
живптната средина, пп ппвластена тарифа или pro bono да ги нудат на распплагаое 
свпите вещтини, пбезбедуваое ппрема и услпви за вещташеое пп најмали мпжни 
трпщпци, вп спгласнпст сп шлен 9, став 4 пд Архуската кпнвенција.  

Штп се пднесува дп пристаппт дп правда за слушаи пд пбласта на живптната 
средина, ппведени се некплку ппстапки кпи директнп се ппвикуваат на шлен 9 пд 
Архуската кпнвенција, кпја е ратификувана и какп таква e дел пд дпмащнипт правен 
систем и истите (ппстапките) се сеущте вп тек.  
 Земајќи ги предвид прпграмите за кпнтинуирана пбука на судиите и јавните 
пбвинители, пшигледнп е дека судиите секпја гпдина ппсетувале пбуки вп врска сп 
Закпнпт за живптна средина и дека се пбрнува пспбенп внимание на кривишни дела пд 
пбласта на живптната средина. Дури ппстпјат и т.н. зелени пбвинители, кпи се дел пд 
Еврппската мрежа/аспцијација, за шии активнпсти нема дпстапни инфпрмации2. 
Академијата за судии и јавни пбвинители е птвпрена за спрабптка сп надвпрещни 
експерти и градански прганизации, така щтп ппстпи прпстпр за ппфпкусирани и 
специјализирани пбуки вп врска сп Архуската кпнвенција и правптп пд пбласта на 
живптната средина, пднпснп за изушуваое на судската пракса на Кпмитетпт за 
успгласуваое сп Архуската кпнвенција. 

Вп пваа наспка, Државата, пднпснп институциите треба да ппсветат ппгплемп 
внимание на прпмпција на правптп на бесплатна правна ппмпщ и да пбезбедат 
ппгплема видливпст вп јавнпста на рабпта на институциите и прганизациите надлежни 
за спрпведуваое на ЗБПП.  Вп пваа наспка се предлага да се ппдпбри инфпрмиранпста 
на јавнпста вп врска сп мпжнпстите за пристап дп правда пд пбласта на живптната 
средина.  

Истп така Државата, пднпснп институциите, треба да гп пбезбедат пстваруваотп 
на правптп за пристап дп инфпрмации ппврзани сп живптната средина, да пбезбедат 
ушествп на јавнпста и да пбезбедат пристап дп правда сп намалени трпщпци на ппстапка 
(спгласнп Архуската кпнвенција).  

Пптребна е ппгплема ажурнпст на судската власт вп рещаваоетп на предметите 
вп делпт на живптна средина, какп и ппгплем ангажман на Јавнптп пбвинителствп вп 
делпт на ппкренуваое ппстапки вп врска сп защтита на живптната средина. 

Имајќи предвид дека вп нпвипт Закпн за бесплатна правна ппмпщ не е исклушена 
живптна средина какп пбласт вп кпи мпже да се бара бесплатна правна ппмпщ, треба 
да се рабпти на пхрабруваое на ппединци кпи ги испплнуваат критериумите спгласнп 
БПП за кпристеое на истипт. Сп ппгплема прпмпција на пваа мпжнпст, ќе се пбезбеди 
видливпст за граданите, пднпснп ќе се афирмира правната защтита за пристап дп 
инфпрмации за живптната средина. Впеднп, тпа ќе ја зајакне и имплементацијата на 
Архуската кпнвенција, какп ппстпешки механизам за пристап дп екплпщка правда. 

Македпнскптп закпнпдавствп пвпзмпжува заеднишкп дпставуваое на тужба на 
група градани (actio popularis), а истите мпжат да дпбијат намалуваое/пслпбпдуваое пд 

                                                           
2
 Еврппската мрежа на пбвинители за живптна средина е фпрмирана 2012 гпдина, Академија за судии и јавни 

пбвинители на Република Македпнија, Впвед вп Еврппскп правп Придпнеси пд рабптата на Фпндацијата за 
медунарпдна правна спрабптка (ИРЗ) Македпнија Тпм II, https://evropsko-
pravo.info/mk/IRZ/Publications/Index/8e0d3789-60db-4f5f-b150-5bfedeb1947c [пристапенп на  08.04.2019 гпд.] 

https://evropsko-pravo.info/mk/IRZ/Publications/Index/8e0d3789-60db-4f5f-b150-5bfedeb1947c
https://evropsko-pravo.info/mk/IRZ/Publications/Index/8e0d3789-60db-4f5f-b150-5bfedeb1947c


17 
 

трпщпци за ппстапка спгласнп ЗПП и Архуската кпнвенција, щтп ќе гп ппдпбри пристаппт 
дп правда за населени места каде живеат припадници на маргинализирани и ранливи 
заедници, а ппкрај тпа влијанијата врз живптната средина нереткп ппвлекуваат 
ппследици врз ппвеќе лица истпвременп.  

Пптребнп е зајакнуваое на капацитетите на Академијата за судии и јавни 
пбвинители вп врска сп правптп пд пбласта на живптната средина и Архуската 
кпнвенција, за да се утврди дали судиите и јавните пбвинители се стекнуваат сп 
релевантни ппзнаваоа пд пваа тематика. Дпкплку се утврди дека ппстпи прпстпр за 
ппдпбруваое на капацитетите на Академијата пд пваа пбласт, да се пристапи кпн 
спрпведуваое на дппбука и дппплнителна ппдгптпвка на предавашите сп цел 
ппдпбруваое на пристаппт дп правда пд пбласта на живптната средина. 

Се предлага да се пбезбедат инфпрмации за брпјпт на ппстапки кпи биле 
ппведени вп пднпс на защтита на правптп на здрава живптна средина и да се пресмета 
прпцентпт на успещнпст на истите, пднпснп на ппстапките вп врска сп защтита на 
живптната средина кпи биле ппведени или се вп тек.  

Истп така, пптребнп е ппдигнуваое на кплективната свест за знашеоетп и 
придпбивките, нп и ппследиците кпи прпизлегуваат пд правптп пд пбласта на 
живптната средина и активна прпмпција на пва правп. 

Спгласнп медунарпдните стандарди, пптребнп е впведуваое на правптп на 
здрава живптна средина вп ппвеќе закпнски рещенија, пднпснп секаде каде щтп е 
мпжнп, какп ппсебна категприја на права, упатства и ппуки за натампщни дејствија вп 
слушаите кпга дпада дп ппвреда на истптп. 

Ппстпи пптреба да се заппшне дискусија сп вклушуваое на Министерствптп за 
живптна средина, Министерствптп за правда, Пбвинителствптп и судиите кпи ја 
истакнуваат нивната улпга вп спрпведуваоетп на пристап дп правда и намалуваое на 
бариерите.  

Впеднп, пптребнп е унапредуваое на системпт за инфпрмираое на ппщтата 
јавнпст за правата и пбврските кпи прпизлегуваат пд Уставпт, ратификуваните 
медунарпдни дпгпвпри и закпнските прпписи за защтита на живптната средина (Закпнпт 
за живптна средина, Закпнпт за управуваое сп птпад, Закпнпт за защтита на прирпдата 
и други закпни и ппдзакпнски акти), сп цел истипт да е вп секпјдневна функција на 
граданите и кпмпаниите вп Р Н Македпнија.  

Штп се пднесува дп градеоетп на капацитети, пптребнп е тпа да се направи на 
сите нивпа на државните пргани, лпкалната сампуправа и граданските прганизации за 
активнп ушествп вп системпт за инфпрмираое на ппщтата јавнпст за правата и 
пбврските ппврзани сп живптната средина.  

Треба да се пвпзмпжи лесен пристап и правна ппмпщ на граданите и кпмпаниите 
за дпбиваое инфпрмации за пращаоа ппврзани сп живптната средина и правна 
защтита вп пстваруваое на пва правп преку бесплатна правна ппмпщ.  

И за крај, пптребнп е ефикаснп и ефективнп вклушуваое на ппщтата јавнпст вп 
креираоетп на пплитиките и закпните за защтита на живптната средина, а пспбенп вп 
делпт на управуваое сп птпадпт.  

 
 
 



18 
 

2.5 Прпценката за пристаппт дп екплпщка правда за граданите – 

студија на слушаи 
 

Пваа публикација ги презентира слушаите кпи автприте ги кплектираа и 
анализираа за да гп пценат пристаппт дп екплпщка правда вп ппглед на некплку важни 
слушаи за целпкупната јавнпст. Разгледувана е разврската или недпстатпкпт пд истата на 
секпј пд слушаите, какп и најважните ппдатпци и факти за тужбите.  

Анализата ја спшинуваат 6 разлишни судски слушаи (за Пхис, за Макстил, за 
урбанистишките планпви, за Југпхрпм, за ТЕЦ Пслпмеј и Тппилница Велес) вп пднпс 
видпт на ппстапката, ппднпсителите на тужби, предметпт и пснпвпт за ппведуваое на 
сппрпт, какп и исхпдпт пд истите. Заеднишкп за сите пвие судски слушаи е дека се пд 
пбласта на защтина на живптната средина и прпстпрнп планираое, пднпснп примена на 
екплпщкп правп. Преку анализите на судските слушаи јаснп мпже да се види примената 
пднпснп непримената на материјалнптп правп и утврдуваое на фактишката спстпјба.  

Вп слушајпт ПХИС какп ппднпсител/тужител е Државнипт инспектпрат за живптна 
средина при МЖСПП. Предмет на тужбенптп бараое е ппнищтуваое на Рещение на 
Кпмисијата за рещаваое вп втпр степен пп жалби на рещенијата издадени пд 
Државнипт инспектпрат. Исхпдпт на пва тужбенп бараое е пресуда сп кпја тужбата е 
птфрлена какп недпзвплена.  

Втприпт слушај кпј е разгледан вп пваа анализа на судски слушаи е Слушај 
Тппилница (инвеститпр Метрудхем Дппел). Ппведен е управен сппр пред Управнипт суд 
прптив Метрудхем ДППЕЛ, а какп тужител се јавува Екплпщкп Друщтвп Вила Зпра. 
Предмет на тужбенптп бараое е Рещениетп на Државна кпмисија за пдлушуваое вп 
управна ппстапка и ппстапка пд рабптен пднпс вп втпр степен Бр.0807-58 пд 26.07.2012 
гпдина, пднпснп пснпвпт на тужбенптп бараое е ппгрещна примена на материјалнптп 
правп, ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка спстпјба и ппвреда на правилата на 
ппстапката.  

Предметпт на третата анализа на судски слушај е иницијатива пред Уставнипт суд 
прптив пдлука за дпнесуваое на Детален урбанистишки план за Градска шетврт „306“, 
ппфат ппмеду бул. „Партизански пдреди“, ул.„Мпскпвска“, бул.„Македпнија“ и бул. „8-
ми Септември“, Ппщтина Карппщ-Скппје, бр. 09-89/3 пд 05.01.2016 гпдина. Пснпвпт за 
ппведуваое е Пдлука за дпнесуваое на Детален урбанистишки план за Градска шетврт 
„306“, ппфат ппмеду бул. „Партизански пдреди“, ул. „Мпскпвска“, бул. „Македпнија“ и 
бул. „8-ми Септември“, Ппщтина Карппщ-Скппје, бр. 09-89/3 пд 05.01.2016 гпдина.  

Вп шетвртипт судски слушај МАКСТИЛ, ппднпсител на кривишната пријава е 
Пплитишка партија Демпкратска пбнпва на Македпнија. Пснпв е защтита на пкплината 
пд щтетните влијание пп шпвекпвптп здравје. 

Петтипт слушај е ппведен управен сппр прптив Државна Кпмисија за пдлушуваое 
вп управна ппстапка и ппстапка пд рабптен пднпс вп втпр степен, каде предмет на 
тужбенптп бараое е псппруваое на Рещение на Државната кпмисија за пдлушуваое вп 
управна ппстапка и ппстапка пд рабптен пднпс вп втпр степен ТЕЦ ПСЛПМЕЈ, сп пснпв 
ппради ппгрещна примена на материјалнптп правп и ппгрещнп и нецелпснп утврдена 
фактишка спстпјба. Ппднпсител на тужбенптп бараое е Екплпщкптп здружение на 
градани Фрпнт 21/42.  

Ппследната анализа на студијата на слушаи се пднесува на ппднесената кривишна 
пријава прптив Југпхрпм Ферпалпјс ДПП. Пснпвпт за ппднесуваое на кривишна пријава 
е прекрщуваое на шлен 218 пд Казненипт Закпник, Загадуваое на живптната средина и 
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прирпдата и Загрпзуваое на живптната средина сп птпадни материи, шлен 230 пд 
истипт. Какп ппднпсител се јавува Пплитишка партија Демпкратска Пбнпва на 
Македпнија. Дп изгптвуваоетп на пваа студија, исхпдпт на пваа кривишна пријава 
пстана неппзнатат. 

 

Заклушпк 

 
И ппкрај релативнп малипт брпј на слушаи, сп ппкренуваое на ваквите ппстапки, 

медиумската ппкриенпст и инфпрмираое на јавнпста, се врщи притиспк на надлежните 
државни пргани да реагираат, макар и задпцнетп вп наспка на затвараое на 
капацитетите кпи не ги ппшитуваат или прекрщуваат закпнските регулативи. 
Затвараоетп на Југпхрпм Ферпалпјс ДПП е пример за тпа.  

Сп актуелизацијата на пращаоетп пд пбласта на живптната средина се пшекува 
вп иднина драстишнп да биде згплемен брпјпт на судските сппрпви пп пвпј пснпв и 
тпкму затпа е пптребнп вклушуваое на Академијата за судии и јавни пбвинители вп 
наспка на  кпнтинуирана едукација на судиите и јавните пбвинители за развпј на 
екплпщката правда вп земјата. 

 

2.6 Впдиш за кпристеое на бесплатна правна ппмпщ  
 

Впдиш за кпристеое на бесплатна правна ппмпщ треба да им ппслужи на 
граданите на кпј нашин преку Закпнпт за бесплатна правна ппмпщ да ги пстварат свпите 
Уставнп загарантирани права за здрава живптна средина. 

Сп Закпнпт за бесплатна правна ппмпщ („Службен весник на Република Северна 
Македпнија“ бр. 101/2019) се прецизира пристаппт дп правптп на бесплатна правна 
ппмпщ, какп и ппстапките и лицата кпи ги испплнуваат услпвите за кпристеое на 
правптп на бесплатна правна ппмпщ. Вп самипт закпн изрешнп не е наведенп правптп за 
кпристеое на бесплатна правна ппмпщ вп делпт на живптна средина, нп не е исклушена 
мпжнпста пд дпбиваое на истата. 

Вп зависнпст пд видпт на ппвредата на правптп пд пбласта на живптната средина, 
закпнска защтита мпже да се бара вп ппвеќе видпви на ппстапки, граданска, управна, 
уставна ппстапка. Правптп на бесплатна правна ппмпщ вп делпт на кривишните ппстапки 
е изришнп регулирана сп Закпнпт за кривишната ппстапка. Мпжнпст за бесплатна правна 
ппмпщ, пднпснп намалуваое на висината на таксите вп делпт на пристап дп правда пд 
пбласта на живптната средина мпже да се пствари и преку ппвикуваое на 
ратификуваната Архуска кпнвенција. 

Вп впдишпт се пбјаснети сите ппстапки и надлежнпсти на институциите вп 
пстваруваое на правптп на бесплатна правна ппмпщ сп фпкус на слушаи пд живптна 
средина.  

 
 

3. Преглед на ппдгптвени иницијативи и преппраки пд 

Кпалицијата за живптна средина 
 

Вп рамки на прпектпт Еднакпв пристап за ефективна правда, креирана е 
Кпалиција за живптна средина, спставена пд 32 градански прганизации кпи делуваат вп 
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пплетп на защтита на живптната средина и защтита на шпвекпвите права. Целта на 
Кпалицијата е да ги прпмпвира трите стплба на Архуската кпнвенција (пристап дп 
инфпрмации, ушествп на јавнпста вп нпсеоетп пдлуки, пристап дп правда за пращаоа 
пд живптна средина). Сп спрпведуваоетп заеднишки активнпсти/иницијативи 
Кпалицијата влијае кпн ппдигнуваоетп на јавната свест за живптната средина, а 
истпвременп има улпга на супервизпр и кпректпр вп нашинпт и степенпт на вклушуваое 
на јавнпста за пращаоа пд пбласта на живптна средина на лпкалнп нивп.  

Ппнатаму, целта на Кпалицијата е да врщи притиспк врз лпкалната сампуправа и 
централната власт за транспарентнп и навременп инфпрмираое на граданите за 
важните пращаоа пд жвптната средина и вклушуваое на НВП сектпр вп прпцесите на 
нпсеое пдлуки и  креираое пплитики. Кпалицијата гп прпмпвира уставнп 
загарантиранптп правп на здрава живптна средина и им ппмпгна на граданите да гп 
пстварат истптп преку прпмпција на ппстпешките механизми за пристап дп правда, сп 
акцент на механизмпт за бесплатна правна ппмпщ, наменет за ранливите и спцијалнп 
загрпзените градани.  

 

3.1 Идентификувани прпблеми и иницијативи 
 

Пд фпрмираоетп на Кплицијата за живптна средина на 22.11.2019, дп декември 
2020, истата има пдржанп три спстанпци сп свпите шленки и реализиранп 8 (псум) 
иницијативи кпи прпизлегпа пд пптребите на прганизациите за делуваое на лпкалнп 
нивп.  

Целта на првипт спстанпк, на кпј се пптпищаа Мемпрандуми за спрабптка, беще 
кппрдинација на идната спрабптка на прганизациите вп рамките на Кпалицијата и 
презентација на некплку слушаи вп Република Северна Македпнија пд пбласта на 
пристап дп правда за пращаоа пд живптна средина.  

Кпнкретни заклушпци пд првата средба на Кпалицијата за живптна средина кпи 
гп наспшија и делуваоетп на Кпалицијата,  се следните: 

• Какп најважнп се истакна заеднишкптп делуваое на прганизациите преку 
Кпалиција за ЖС за ппсилен и ппвлијателен глас вп пбласта на живптната 
средина; 

• Членките на Кпалицијата се спгласија здруженп да ја прпмпвираат Архуската 
Кпнвенција, нејзините стплбпви и правните рещенија кпи таа ги нуди. 

• Членките се дпгпвприја да делуваат превентивнп преку инкпрпприраое на 
мпнитпринг кпмппнента вп рамки на пперативните планпви при 
релевантните инспектпрати, пднпснп нивнптп следеое пд страна на 
инспектприте; 

• Кпалицијата се залага за дпследнп спрпведуваое на Базелската Кпнвенција, 
медудругите, какп и известуваое за истптп; 

• Кпалицијата се спгласи за медусебнп јакнеое на капацитетите преку размена 
на инфпрмации и искуства; 

• Кпалицијата вппши дека е неппхпден кпнтинуиран и редпвен мпнитпринг на 
судски слушаи пд пбласта на живптната средина; 

• Кпалицијата ја преппзнава прпблематиката сп недпстатпк на впда и ќе 
прпмпвира следеое на Слпвенскипт мпдел за управуваое сп впди и ќе 
лпбира за истптп таму каде щтп е пптребнп. 
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На втприпт спстанпк на Кпалицијата за ЖС (24.12.2019) беа дефинирани 
стратещките тпшки за идната спрабптка на прганизациите и структурализација вп 
рамките на Кпалицијата, какп и првата иницијатива кпја Кпалицијата ќе ја лансира. 

Кпнкретни заклушпци пд втпрата средба на шленпвите пд Кпалицијата за живптна 
средина се следните: 

• Ппнатампщнп заеднишкптп делуваое на прганизациите и сп ппсилен глас да 
се ппдржува иницијативата Стпп за пластишни кеси! преку кпја ќе се 
предлпжат кпнкретни забелещки вп предлпг Закпнпт за управуваое сп 
пакуваоа и птпад пд пакуваоа; 

• Кпалицијата се дпгпвпри да застапува транспарентнп и птшетнп управуваое 
сп т.н. Зелен фпнд. Групата дискутираще медудругптп за автпматизирани 
системи за мпнитпринг на емисиите на гаспви, за принциппт “загадувашпт 
плаќа“ и предлпг забелещки вп Закпнпт за живптна средина кпј сеущте не е 
вп спбраниска прпцедура. Кпнкретните предлпзи беа следните: 

o Ппсебен шлен кпј ќе гп регулира пвпј фпнд. Вп пвпј шлен ќе бидат 
ппфатени спставпт на управувашкптп телп на пвпј фпнд, кпј ќе биде 
ппсебна бучетска линија.  

o Пвпј шлен ќе гп пбјасни и интерсектпрскипт карактер на управувашкптп 
телп кпе се предлага да се спстпи пд претставници пд Министерствп 
за живптна средина и прпстпрнп планираое, пд Министерствп за 
финансии и Министерствп за екпнпмија.  

o Ппкрај шленпвите пд министерствата, се предлага и ушествп на 
претставници пд граданскипт сектпр, преку рптирашка улпга. 
Претставниците пд граданскипт сектпр ќе се избираат преку јавен 
кпнкурс, каде ќе се наведат критериуми (пр. 5 гпдищнп искуствп на 
прганизацијата и да вп статутпт какп една пд главните дејнпсти да 
биде наведена живптната средина) 

 
Целта на третата средба на Кпалицијата за живптна средина (30.09.2020) беще 

да се презентираат дпсегащните иницијативи кпи се пдржаа вп Куманпвп, Битпла и 
Велес вп директна спрабптка сп ГП Мптивп, ГД Гепсфера и ЕД Вила Зпра. Ппнатаму, 
целта беще да се утврдат следните активнпсти кпи ќе се пдржат вп рамки на 
Кпалицијата.  
 Пд мпментпт на пснпваоетп дп сега, Кпалицијата за ЖС има спрпведенп 9 
иницијативи (пд кпи 7 директнп и 2 какп ппддрщка на други прганизации). 
Иницијативите ги ппкриваат сите псум плански регипни вп РС Македпнија и трагетираат 
гпрливи пращаоа пд пбласта на живптната средина и уставнп загарантираните права на 
граданите. Тие се пднесуваа на: 
  
 Првипт прпмптивен настан се пдржа вп Куманпвп (13.07.2020), вп спрабптка 
сп лпкалната прганизација Мптивп, на кпја се адресираа прпблемите на граданите пд 
Нпвп Селп и с.Љубпдраг вп пднпс на пристаппт дп здрава впда. Прпблемпт се 
детектира вп недпстатпкпт пд впдпснабдувашки систем, какп и недпстатпк пд 
канализациска мрежа за испущтаое на птпадните впди пд дпмаќинствата. Граданите пд 
пвие ппдрашја кпристат впда за дпмаќинствата пд сппствени искппани бунари, впда кпја 
се ппкажува какп бактериплпщки неисправна на сите редпвни кпнтрпли изврщени пд 
страна на Центарпт за јавнп здравје. На настанпт ушествп земаа претставници пд 
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граданските прганизации Мптивп и Наципналнен Рпмски Центар пд Куманпвп, 
граданите пд лпкалните месни заедници и лпкалната сампуправа. 
 Заклушпците пд прпмптивнипт настан се сублимирани вп иницијативата кпја е 
ппднесена вп Ппщтина Куманпвп на 21.07.2020 вп кпја се бара пфицијалнп известуваое 
пд ппщтина Куманпвп и ппјаснуваое за недпстатпкпт пд пристап дп впда и санитарни 
услуги за граданите пд населените места Нпвп Селп и с.Љубпдраг, имајќи предвид дека 
на истите им се нарущени пснпвните шпвекпви права какп градани на Република 
Северна Македпнија. 

 
Втприпт прпмптивен настан на Кпалицијата за ЖС беще прганизиран вп 

Битпла (11.09.2020), вп спрабптка сп лпкалната прганизација Геп-сфера,  на кпја се 
таргетираа екплпщките и егзистенцијалните пращаоа за граданите вп населбата Баир. 
Ппкрај неврабптенпста, најгплем прпблем за населениетп вп населбата Баир е птпадпт 
и загадуваоетп на впздухпт кпе гп предизвикуваат граданите пд пваа населба пд 
спалуваоетп на каблите за прпдажба на бакар. Ппнатаму, еден пд најгплемите 
прпблеми е недпстатпкпт пд присттап дп впда. Неизпставен прпблем се деталните 
урбанистишки планпви сп кпи ќе се пвпзмпжи легализација на дпмпвите кпи се 
дивпградби. Гплем дел пд граданите пд пваа населба немаат лишен идентификациски 
дпкумент, немаат извпди пд радаое, а пришина е щтп нивните адреси на живееое не 
ппстпјат вп ниеден план. На настанпт присуствуваа претставници пд граданските 
прганизации Суминал, Рпмскп Јатп, Сфера интернатипнал, Преда Плус, COSV, граданите 
пд населбата Баир и претставници лпкалната сампуправа (ппщтина Битпла, ЈП 
Кпмуналец, ЈП Впдпвпд и канализација, ЈП Нискпградба Битпла. Врз пснпва на 
заклушпците пд прпмптивнипт настан, на 29.09.2020 вп Ппщтина Битпла беще дпставена 
граданска иницијатива вп кпја се наведени следните бараоа: 

 заппшнуваое ппстапка за дпнесуваое ДУП за населбата Гпрен Баир за да се 
пвпзмпжи легализација на дивпградбите вп пвпј регипн, сп щтп ќе се пвпзмпжат 
и инвестиции вп ппставуваоетп сппдветна впдпвпдна и канализациска мрежа, 
преку щтп трајнп ќе се рещат гпрливите прпблеми на населениетп. 
Сп пглед на времетраеоетп на ппстапка за дпнесуваое ДУП, кпја се прплпнгира 

пд 70титте гпдини пд минатипт век, бараме спрпведуваое на краткпрпшни рещенија 
кпи мпжат ВЕДНАШ да се имплементираат вп наспка на пстваруваоетп на пснпвните 
шпвекпви права на граданите пд населбата Баир: 

 Вп прпстпрпт на населбата Гпрен Баир, кпнстатирани се две гплеми диви 
деппнии, кај игралищтетп за фудбал и пптрупанипт канал за прифаќаое на 
ппрпјните впди (слики вп прилпг на иницијативата). Каналпт е ппд надлежнпст 
на ЈКП Нискпградба Битпла и при евентуални ппрпјни врнежи претставува 
ппаснпст пд ппплави за населбата Бадембалари, и истипт МПРА да се исшисти. 

 Сп цел да нема ппвтпрнп затрупуваое на каналпт сп кабаст птпад, предлагаме на 
следнава лпкација (41002’15’’ СГШ и 21019’24’’ ИГД) пд страна на ЈП Кпмуналец 
Битпла да се ппстави кпнтејнер сп капацитет пд 5 m3 (кпј ќе гп дпнира РГД 
Гепсфера-Битпла, вп рамките на прпектпт „А бе, гп сакам БАИРП ЧИСТ“), а дп кпј 
има услпви за пристап на кпмуналнп впзилп; 

 Вп наспка на претхпднптп, бараме врабптуваое на ущте најмалку еднп лице пд 
Гпрен Баир вп ЈП Кпмуналец Битпла, кпе ќе биде ппстпјанп присутнп на терен и 
ќе ја пдржува хигиената на тпј прпстпр.  
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 Вп пднпс на јавните шещми вп населбата Баир бараме ДИСЛПЦИРАОЕ на двете 
шещми кпи се ппставени какп резултат на пппулистишка предизбпрна пплитишка 
кампаоа вп зпна каде щтп ЈКП Впдпвпд Битпла не мпже да спрпведе дптпк на 
пивка впда и нивнп ппставуваое вп зпните каде щтп истптп е впзмпжнп (зпна 
2/3), сп щтп ќе се пвпзмпжи функципналнпст на шещмите на три разлишни 
лпкации, наместп на една кпја рабпти вп пгранишен временски интервал (2:00 – 
6:00 наутрп).  

 Бараме пвпзмпжуваое легален приклушпк за впда дп секпе дпмаќинствп и 
санкципнираое на сите злпупптреби и нелегалнпсти на дпмаќинствата пд страна 
на МВР. 

 Иницираме на ппгплема присутнпст на инспектпратпт за живптна средина на 
терен вп населбата и санкципнираое при палеоетп кабли, паралелнп и 
разгледуваое на идејата за прганизиран пткуп на гумата пд каблите, за 
дппплнителна мптивација на населениетп за неспгпруваое на каблите и 
намалуваое на загадуваоетп на впздухпт вп Битпла, пспбенп вп населбата Баир 
и Бадембалари. 

 Бараме спрпведуваое задплжителна кпнтрпла на терен и санкципнираое при 
утрдуваое на нпви дивпградби сп щтп ќе се спреши ппнатампщнп щиреое на 
дивата населба, а сп тпа и згплемуваое на нерещливите прпблеми вп истата. 
 

Третипт прпмптивен настан на Кпалицијата за живптна средина беще пдржан вп 
Велес (16.09.2020) вп спрабптка сп лпкалната прганизација Вила Зпра, на кпј се 
таргетираа и некплку актуелени прпблеми вп град Велес. Ппкрај недпстатпкпт пд 
пвластен инспектпр за живптна средина, вп Град Велес нема функципнални мерни 
станици за мереое на квалитетпт на впздухпт. Актуелен прпблем е неппстапуваоетп на 
градпнашалникпт пп дпнесената пдлука на Спветпт на ппщтина Велес, за ппставуваое 
мерни станици за мереое на квалитетпт на впздухпт, сп щтп им се ускратува правптп за 
пристап дп инфпрмации на граданите пд град Велес. На настанпт присуствуваа градани 
пд Град Велес сп цел да се заппзнаат сп пвие прпблеми и да им се презентира нивнптп 
правп за пристап дп инфпрмации пд живптната средина. Спгласнп заклушпците пд 
настанпт, на 15.10.2020 беще ппднесена граданска иницијатива дп Ппщтина Велес вп 
кпја се бара:  

 
• ИТНП назнашуваое пвластен инспектпр за живптна средина вп ппщтина Велес 

кпј ќе има правп да: 
 
1) врщи увид дали се испплнети услпвите за защтита и ппдпбруваое на квалитетпт на 
амбиентнипт впздух спдржани вп Б интегрираната екплпщка дпзвпла (шлен 55), 
пднпснп дпзвплата за успгласуваое сп пперативнипт план (шлен 56); 
2) врщи кпнтрпла и увид дали има инсталиранп и дали се пдржуваат вп исправна 
спстпјба мерните инструменти за следеое на емисиите (шлен 45 став (1) тпшка 1); 
3) утврди дали е запазена прпцедурата за нашинпт и шестптата на мереоа на емисиите, 
пднпснп пресметуваое на кплишината на емисии и нашинпт на впдеоетп на дневник 
(шлен 45 став (1) тпшка 2); 
4) утврди дали се дпставуваат ппдатпци пд емисиите дп надлежнипт прган (шлен 45 став 
(2));  
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• ИТНП ппставуваое мерни инструменти, бидејќи пп рещениетп У.бр.150/2019, 
дпнесенп на 27 мај 2020 гпдина, им се укажува на пдредени субјекти вп 
ппределен перипд (еден месец) да ппстават мерни уреди за мереое на 
загаденпста на впздухпт, а дпкплку тие не ппстават за истптп се задплжува 
ппщтината.   

• Ппстпјана дпстапнпст за јавнпста на ппдатпците дпбиени пд мерните станици.  
Спгласнп Член 51 пд Закпнпт за кпнтрпла амбиенталнипт впздух: Пристап дп 
инфпрмации (1) Ппдатпците и инфпрмациите пд инфпрмативнипт систем за 
квалитетпт на амбиентнипт впздух се инфпрмации дпстапни за јавнпста, 
прппищанп и вп Архуската кпнвенција шлен 5 Спбираое и пбјавуваое на 
инфпрмациите за живптна средина.  

• Пбезбеденп ушествп на јавнпста вп прпцесите на нпсеое пдлуки за пращаоа пд 
живптната средина, прппищанп вп Архуска кпнвенција шлен 6 Ушествп на 
јавнпста вп пдлушуваоетп пп кпнкретни активнпсти, шлен 7 Ушествп на јавнпста 
вп пднпс на планпвите, прпграмите и пплитиките сврзани сп живптната средина, 
шлен 8 Ушествп на јавнпста вп текпт на изгптвуваоетп на изврщните прпписи 
и/или на ппщтп важешките правнп пбврзувашки нпрмативни уреди. 

 
Четвртипт прпмптивен настан на Кпалицијата за ЖС беще пдржан вп Кпшани 

(15.10.2020) вп спрабптка сп лпкалната прганизација Греен.прг, на кпј се адресираа 
прпблемите на граданите пд град Кпшани за загадуваоетп на впздухпт пд фабриката 
Пејпер Мил, загадуваоетп на лпкалните пплиоа и реки пд непрпписнптп испущтаое на 
птпадните впди, какп и влијаниетп на малите хидрпцентрали врз живптната средина. На 
средбата присуствуваа претставници пд граданските прганизации Греен.прг, 
Прганизација на пптрпщуваши Кпшани, РАДАР, градани пд Кпшани, претставници пд ф-
ката Пејпер Мил. Врз пснпва на заклушпците дпнесени на спстанпкпт сп 
Градпнашалникпт на Град Кпшани и на прпмптивнипт наста, на 16.11.2020 дпставивме 
граданска иницијатива дп Министерствп за живптна средина и прпстпрнп планираое вп 
кпја се бара:  

• Увид на измената на А-интегрираната екплпщка дпзвпла на Пејпер Мил за 
примена на пелети наместп метан какп гпривнп средствп и пбезбедуваое 
пбјаснуваое за пдлуката. 

• Пбезбедуваое 24 шаспвен мпнитпринг систем на загадувашките супстанци пд 
пчакпт на фабриката и кпнтинуиран пристап дп пвие инфпрмации за јавнпста. 
Спгласнп Член 51 пд Закпнпт за кпнтрпла амбиенталнипт впздух: Пристап дп 
инфпрмации (1) Ппдатпците и инфпрмациите пд инфпрмативнипт систем за 
квалитетпт на амбиентнипт впздух се инфпрмации дпстапни за јавнпста, 
прппищанп и вп Архуската кпнвенција шлен 5 Спбираое и пбјавуваое на 
инфпрмациите за живптна средина.  

• Теренски инспекции за утврдуваое на фактишката спстпјба на прешистителната 
станица вп Пејпер Мил пд страна на државнипт инспектпрат за живптна средина.  

• Пбјаснуваое зпщтп пвластените инспектпри пстануваат неми на пшигледните 
прекрщпци пд страна на Пејпер Мил? 

• Пд страна на МЖСПП да се дпстави бараое дп ракпвпдствптп на Пејпер Мил за 
усвпјуваое план за преземаое мерки за защтита на амбиенталнипт впздух пд 
загадуваое преку намалуваое на емисиите на пдделните загадувашки сусптанци 
вп впздухпт вп кпј се идентификуваат планираните мерки. Пвпј план треба да 
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биде јавнп дпстапен и да се дпставува дп прганпт на државната управа кпја е 
надлежна за рабптите пд пбласта на живптната средина сп цел нивнп 
вклушуваое вп Наципналната прпграма за ппстепена редукција на кплишините на 
емисии на пдредените загадувашки супстанци на нивп на РС Македпнија.  

• Преиспитуваое на ппстапката за издаваое дпзвпла за изградба на 
хидрпелектришна централа на Мала Река, ппради недпстатпк пд пбезбеденп 
ушествп на јавнпста вп прпцеспт на нпсеое пдлуки за пращаоа пд живптната 
средина, прппищанп вп Архуска кпнвенција шлен 6 Ушествп на јавнпста вп 
пдлушуваоетп пп кпнкретни активнпсти 

• Прекин на ппстапката за изградба на хидрпцентрала на Мала Река, ппради 
неппвратната щтета врз живптната средина, врз пснпва на шлен 25 пд Закпнпт за 
живптна средина - заради пстваруваое на мерките и активнпстите за защтита и 
унапредуваое на живптната средина, правптп на сппственпст и/или другите 
стварни права, мпже да се пдземат и/или да се пгранишат, ппд услпви, на нашин и 
ппстапка ппределена сп закпн. 

• Ппнищтуваое на пдлуките за градба и за издаваое на дпзвпла за кпристеое на 
впдата. 

• Еднпстран раскин на дпгпвпрпт за кпнцесија и враќаое на прирпдата вп 
првпбитна спстпјба. 

 
Петтипт прпмптивен настан на Кпалицијата за ЖС се пдржа вп Гевгелија 

(04.11.2020) шија цел беще адресираое на прпблемите на граданите пд град 
Гевгелија за најактуелните екплпщки пращаоа, а се пднесуваат на статуспт за 
изградба на рудниците за златп на Кпжуф Планина, присуствптп на арсен впдата 
кпја ја снабдува ЈП за впдпвпд и вп лпкалните планински извпри кпи граданите 
најшестп ги кпристат за пиеое, дивата нелегална сеша на щумите, управуваоетп сп 
птпадпт, влијаниетп на индустриските загадуваши и други важни пращаоа. На 
настанпт присуствуваа претставници пд ГП, Градпнашалникпт на Гевгелија, ДИЖС, 
судии, нпвинара и градани. Врз пснпва на заклушпците пд настанпт, на 14.12.2020 
ппднесена е иницијатива дп Ппщтина Гевгелија вп кпја се бара:  
• Разгледуваое на ппцијата за субвенципнираое на граданите за набавка на клима 

уреди сп инвертпри, какп ппекпнпмишни, ппефикасни и ппекплпщки, вп 
сппредба сп пгревнптп дрвп. 

• Згплемуваое на брпјпт на врабптени кпмунални редари кпи ќе ги 
идентификуваат и санкципнираат прекрщителите. 

• Прганизираое пбуки за граданите за правилнп селектираое на птпадпт и 
разгледуваое на мпжнпста спцилајнп загрпзените да се ангажираат какп 
селектираши на птпад, сп щтп би се ппдпбрил и нивнипт спцијален статус.  

• Впведуваое алтернативни зелени рещенија за развпј на екпнпмијата вп 
регипнпт преку влпжуваоа и на ппщтината и на државата вп развпј на зелени 
бизниси. Инвестиции вп незагадувашка индустрија, смарт индустрија, ИТ вп 
релација сп агрптуризам, авантуристишки туризам, планински туризам, сп щтп ќе 
се пвпзмпжи прпмпвираое на Кпжуф какп центар за мултиплициран зелен 
екпнпмски развпј. 

• Креираое кппрдинативнп телп вп рамките на ппщтината за впсппставуваое 
спрабптката меду кпмуналната инспекција на ппщтината, кпмуналнптп 



26 
 

претпријатие и щумската пплиција, кпе ќе ја следи спстпјбата сп сешата на 
щумите и ќе ги санкципнира сите прекрщитители.  

• Впсппставуваое ппефикасна кппрдинацијата ппмеду државните (централна 
власт) и лпкалните инспектпри за сешата на щумите и за екплпщките прпблеми. 

• Ппттикнуваое на прпактивнпст на државнипт правпбранител вп пднпс на 
државнптп земјищте кпе е ппд закуп за кпнтрпла на реализација на дпгпвприте 
за закуп. 

• Бараое дп централната власт за измена на Закпнпт за минерални сурпвини вп 
пднпс на ппстапката за дпделуваое кпнцесија за минерални сурпвини, сп щтп 
мислеоетп на Спветпт на ппщтината и лпкалнптп население пд теритпријата 
каде се планира издаваое на кпнцесија, да биде пбврзувашкп, какп би се 
пвпзмпжиле ппгплеми ингеренции на лпкалнптп население, лпкалните единици 
и лпкалната сампуправа вп самата ппстапка. 

• Бараое вп Југпистпшнипт плански регипн да не се внесуваат рудници и друга 
загадувашка индустрија, ппради близината на лпкации за прпизвпдствп на храна 
и за туризам. 

• Израбптка на катастар на загадуваши вп ппщтината и санкципнираое при 
прекрщпци за живптната средина. 
 
Шестипт прпмптивен настан на Кпалицијата за ЖС се пдржа вп Тетпвп, вп 

спрабптка сп лпкалната прганизација ЦРУЈЖ (17.11.2020). На настанпт, се дискутираще 
за правптп на впда какп универзалнп шпвекпвп правп, кпе ќе им биде нарущенп на 
граданите пд лпкалните села вп Тетпвп кпи директнп се афектирани пд изградбата на 
малите хидрпцентрали на Шар Планина. Жителите на селптп Бпзпвце се загрижени 
дека живптпт щтп им гп дава дивата планинска река, наскпрп ќе им биде насилнп 
пдземен. Над селптп, виспкп на Шара, ппдгптпвките за изградба на хидрпцентралите се 
веќе заппшнати и рабптниците гп ппдгптвуваат теренпт за изградба на некплку мали 
хидрпцентрали. Багерите гп прпбиваат пристапнипт пат дп местптп каде ќе никнат 
централите, дпдека ппкрај свежп прпбиената траса, лежат трупци пд дрвјата кпи се 
нащле на патпт. Сешата на дрва е самп ппшетпк на унищтуваоетп на дпсега недппрената 
прирпда вп дплината. Дивите реки и пптпци се ппд закана пд браните кпищтп на нив ќе 
бидат изградени, а лпкалнптп население стравува дека ќе пстане без впдата кпја им е 
извпр на егзистенција. На настанпт се спгласивме да ја ппддржиме иницијативата на 
Фрпнт 21/42 дп Министерствп за живптна средина и прпстпрна планираое вп кпја се 
бара: 

 Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое дпследнп да ја 
ппшитува Архуската Кпнвенција, Закпнпт за живптна средина,  Уредбата за 
ушествп на јавнпста вп дпнесуваое на прпписи и Закпнпт за защтита на прирпда 
и да прганизира нпва јавна расправа вп најбрз мпжен рпк на кпја щтп 
засегнатите страни ќе имаат дпвплнп време да ги изразат свпите мислеоа и 
ставпви и да дискутираат пп пднпс на истите. Вп пваа смисла, пптсетуваме и на 
ппследнипт Извещтај на Еврппската Кпмисија за напредпкпт на нащата земја, вп 
кпј специфишнп се укажува на пптребата за ппдпбруваое на квалитетпт на 
ушествптп на јавнпста вп ппстапките ппврзани сп мали хидрпцентрали; 

 Да се израбпти нпвп зпнираое на предлпг защтитенптп ппдрашје, кпе ќе ги 
защтитува карактеристиките на иднипт наципналенен парк Шар планина и нема 
да пвпзмпжи реализација на щтетни инфраструктурни пбјекти и хидрпцентрали 
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кпи директнп ги загрпзуваат прирпдните, културните и хидрплпщките свпјства на 
паркпт, а вп спгласнпст сп Закпнпт за защтита на прирпдата, Наципналната 
стратегија за защтита на прирпдата 2017-2027, СПВЖС Извещтајпт за 
Енергетската стратегија дп 2040 гпдина и Прпграмата за рабпта на Владата (2020-
2024). Пптсетуваме и на непдамна пптпищанипт дпкумент на Еврппската 
кпмисија „Зелена агенда за Западен Балкан“, вп кпј се истакнуваат прпблемпт сп 
згплемуваое на брпјпт на МХЦ, пптребата за ппдпбруваое на ушествптп на 
јавнпста вп дпнесуваое на прпписи и други пдлуки кпи ја засегаат живптната 
средина, пптребата за имплементација на ефективен механизам за 
мејнстриминг на защтитата на биплпщката разнпвиднпст вп пстанатите 
пплитики (вклушувајќи ја и енергетската пплитика), итн; 

 Имајќи ја вп предвид пбемнпста на рабптата кпја е непхпдна за да се 
хармпнизира Нацрт-закпнпт сп сите релевантни закпни, стратегии, прпграми, 
итн., а свесни за пптребата за щтп ппитна защтита на Шар планина и спрешуваое 
на текпвната и идна деструкција - бараме дп израбптката на нпвипт Нацрт-план 
сп ревидиранп предлпг-зпнираое, Министерпт за живптна средина, спгласнп 
шлен 67 пд Закпнпт за защтита на прирпда, да ја стави Шар планина вп 
привремена защтита. 
  
Седмипт прпмптивен настан беще пддржан вп Кишевп, вп спрабптка сп 

Рурална Кпалиција (19.11.2020) и на кпја се стакнаа дека пваа спрабптка е клушна за 
ппдигнуваое на свеста кај руралнптп население за нивните права за живптна средина и 
нивнп пстваруваое преку примената на механизмпт за бесплатна правна ппмпщ. Тие 
ппнатаму ќе изврщат прпмпција и дисеминација на публикациите кпи се развиени вп 
прпектпт сп сите шленпви пд Руралната Кпалиција, кпи дпсега се вкупнп 44 прганизации 
пд руралните делпви пд териптријата на целата држава. 

Присутните еднпгласнп се спгласија дека мпра заеднишки да делуваме вп наспка 
на ппдигнуваое на свеста кај граданите за нивните права, нп и пбврски за здрава 
живптна средина. 

 
Осмипт прпмптивен настан е пдржан on-line, вп спрабптка сп прганизацијата 

Радар, на кпја ппкрај прпмпцијата на правните механизми и лекпви за пристап дп 
екплпщка правда,  се адресираа прпблемите на граданите пд град Скппје за нивната 
излпженпст на кпнтинуиранп згплемената бушава. На настанпт гпвпреа релевантни 
претставници пд Министерствп за живптна средина и прпстпрнп планираое, 
Инспектпрат на Град Скппје, Државен инспектпрат за живптна средина и  граданските 
прганизации. Главните преппраки и бараоа кпи прпизлегпа пд псмипт прпмптивен 
настан се: 

 Ппгплема ажурнпст кај ЕЛС при ппднесуваое претставки пд страна на граданите, 

вп рпкпви кпи се предвидени сп Закпн, вп спрптивнп надлежнптп Министерствп 

да ппстапи сп пдредени санкципни мерки. 

 Ппгплема прпактивнпст на Инспекцискипт Спвет при неппстапуваое на 

пвластените инспектпри на лпкалнп нивп и ппдпбра кппрдинација вп пднпс на 

надлежнпстите на инспектприте. Бидејќи ппвеќе разлишни инспектпрати врщат 

надзпр на разлишни извпри на бушава, вп пднпс на нивната кппрдинација 

надлежен е Инспекцискипт спвет, кпј е прган за кппрдинација на рабптата на 
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лпкалнп и централнп нивп. Пптребнп е вп рамки на Инспекцискипт спвет да се 

впсппстави сall-центар за пријавуваое, сп цел пријавата да се дистрибуира дп 

релевантните инспектпри. 

 Пптребнп е кпнешнп да се креираат стратещките карти за бушава, заеднп сп 

акциските планпви, кпи се пснпва за спрпведуваое мерки за намалуваоетп на 

бушавата. 

 Без заеднишка спрабптка ппмеду граданскипт сектпр, лпкалната сампуправа и 

централната власт, не мпже да се надминат ппстпешките прпблеми. Мпра да се 

рабпти на ппдпбруваое на медусебната кпмуникација и интер-сектпрска 

спрабптка, вп наспка на максималнп искпристуваое на капацитетите за 

пстваруваое на заеднишките ппщтествени цели. 

 Ппгплема инфпрмиранпст кај граданите и граданските прганизации за нивнп 

вклушуваое вп рана фаза при ппдгптпвката на ДУП-пвите, за предлпжуваое на 

сппјуваое на градежните елабпрати пд ппвеќе пбјекти кпи се вп пдреден радиус 

(пример 500 – 1000 метри), сп цел пресметуваое кумулативен ефект на бушавата 

врз лпкалнптп население. 

 Целпснп пслпбпдуваое пд трпщпци за граданите кпи пријавуваат бушава кај 

пвластените институции, бидејќи непбјективнп е пшекуваоетп еден граданин да 

прави дистинкција пд 45 или 50 децибели, без мерни уреди. Трпщпкпт  секакп е 

на загадувашпт пд бушава, дпкплку се надминати гранишните вреднпсти, а вп 

спрптивнп истипт да биде на тпвар на ппщтината.  

 Вп пднпс на бушавата пд верските пбјекти, ДИЖС им преппрашува на ппщтинските 

пргни вп спрабптка сп Кпмисијата за весрки заедници да предлпжат мерки за 

намалуваоетп на бушавата. Пптребнп е да се направи телп вп кпе ќе има 

релевантни претставници пд лпкалната сампуправа и верските заедници, вп 

шиищтп рамки ќе бидат дискутирани пвие пращаоа. 

 Пптребна е ппгплема афирмацијата на тема за бушавата  и пптребна е ппгплема 

медиумска застапенпст сп цел инфпрмираое на граданите за нивните права и 

пбврски за истата. 

Граданите имаат правп на здрава живптна средина, имаат правп да ушествуваат 
вп прпцесите на нпсеое пдлуки за пращаоа ппврзани сп живптната средина и имаат 
правп на пристап дп инфпрмации за живптната средина. Пттука, граданите треба да 
бараат пстваруваое на истите и да се ппактивни при ппднесуваое претставки вп слушај 
на нивнп нарущуваое. Ппкрај другите механизми за пристап дп екплпщка правда, 
бесплатната правна ппмпщ е механизам кпј мпже да биде искпристен за пращаоа пд 
живптната средина и граданите мпжат да ппбараат бесплатен правен спвет пд 
регистрираните здруженија, ппдрашните пдделенија и правните клиники за 
ппстапуваое при прекрщуваое на нивнптп уставнп загарантиранп права за здрава 
живптна средина. 
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Заклушпк пд ппднесените иницијативи: 

 
Преку средбите за ппдгптпвка на иницијативите на лпкалнп нивп, ущте еднащ се 

ппкажа пптребата пд: 
 

 Зајакнуваое на инспекциските служби на лпкалнп и наципналнп нивп и 
пд аспект на шпвешки ресурси, нп и материјалнп-технишка ппременпст 
(мерни станици, инструменти, примена на нпви технплпгии за 
мпнитпринг на загадуваое пд разлишни извпри и сл.) 

 Ппдпбруваое на кппрдинацијата на лпкалните и наципналните 
институции вп справуваоетп сп ппследиците пд загрпзуваоетп на 
живптната средина и пристаппт на граданите дп екплпщката правда 

 Ппдпбруваое на системпт за инфпрмираое на граданите за мпжнпстите 
за кпристеое на механизмите за реализација на екплпщките права  

 
 

4. Сумарни преппраки пд сите активнпсти реализирани вп 

прпектпт 
 

Пд спрпведените активнпсти вп рамките на прпектпт Еднакпв пристап за 
ефективна правда и анализа на мпменталната ситуација (и закпнска рамка, нп и 
практишна имплементација на механизмите за превенција и защтита) за мпжнпстите за 
реализација на правптп на живптна средина и кпристеое на механизмпт бесплатна 
правна ппмпщ, какп генерален заклушпк е дака мпра да ппстпи прпдлабпшена спрабптка 
ппмеду релевантните надлежни институции, централната власт, граданскипт сектпр, 
лпкалната сампуправа  и приватнипт сектпр, преку щтп ќе се пвпзмпжи интегриран 
пристап при рещаваоетп на пдредени пращаоа, ефикаснп и ефективнп справуваое сп 
дплгптрајните прпблеми, прппратенп сп силна вплја за сппшуваое сп предизвиците и 
секакп ппддржанп сп кпмпетентнпст и струшнпст вп делуваоетп. Пптребна е ппдпбра 
кппрдинација и на властите, нп и на граданскипт сектпр, сѐ вп наспка на пстваруваое на 
заднишки цели за пбезбедуваое здрава и шиста живптна средина.  
 
 Ппкпнкретнп, преппраките за надминуваое на сегащната ситуација и креираое 
на пвпзмпжувашка средина за реализација на правптп на здрава живптна средина, се 
следните: 
 

 Прпдлабпшуваое на спрабптката ппмеду Министерствптп за живптна средина, 
лпкалните сампуправи и граданските прганизации вп наспка на: 

o 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   

o Заппзнаваое на граданите за ппстапките за пријавуваое на загадуваши 
какп и за жалбени ппстапки пред надлежни институции при ппвреда на 
некпи пд правата кпи прпизлегуваат пд загадуваоетп на живптната 
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средина. Граданите не се дплжни да знаат кпј пбјект каква екплпщка 
дпзвпла има и сппдветнп да ппднесат ппднеспци дп надлежната 
институција/прган. 

o 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. 

o Впсппставуваое на ефективен систем на кппрдинација ппмеду разлишните 
инспекциски служби вп наспка на ефективна правда за граданите и 
санкципнираое на загадувашите.  

o Прпмпција на правптп на бесплатна правна ппмпщ и да пбезбедат 
ппгплема видливпст вп јавнпста на рабпта на институциите и 
прганизациите надлежни за спрпведуваое на ЗБПП. Вп пваа наспка се 
предлага да се ппдпбри инфпрмиранпста на јавнпста вп врска сп 
мпжнпстите за пристап дп правда пд пбласта на живптната средина. 

o Пбуки 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 

o Специјализирани пбуки за претставници на невладинипт сектпр за 
застапуваое за пращаоа ппврзани сп живптна средина 

o 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 

o 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. 
 

 Имајќи предвид дека вп нпвипт Закпн за бесплатна правна ппмпщ не е исклушена 
живптна средина какп пбласт вп кпи мпже да се бара бесплатна правна ппмпщ, 
треба да се рабпти на пхрабруваое на ппединци кпи ги испплнуваат 
критериумите спгласнп БПП за кпристеое на истипт. Сп ппгплема прпмпција на 
пваа мпжнпст, ќе се пбезбеди видливпст за граданите, пднпснп ќе се афирмира 
правната защтита за пристап дп инфпрмации за живптната средина. Впеднп, тпа 
ќе ја зајакне и имплементацијата на Архуската кпнвенција, какп ппстпешки 
механизам за пристап дп екплпщка правда. 

 
 

4.1 Преппраки дп Владата и Министерствата 
 

 Министерствптп за пбразпвание да направи наппри за впведуваое на севкупнп 
пбразпвание за живптна средина, климатски прпмени и пдржлив развпј вп сите 
степени на пбразпвание имајќи предвид важнпста на темата врз ппнатампщнипт 
живпт на лудетп 



31 
 

 Спгласнп медунарпдните стандарди, пптребнп е впведуваое на правптп на 
здрава живптна средина вп ппвеќе закпнски рещенија, пднпснп секаде каде щтп 
е мпжнп, какп ппсебна категприја на права, упатства и ппуки за натампщни 
дејствија вп слушаите кпга дпада дп ппвреда на истптп. 

 Кпнтинуиранп инфпрмираое на населениетп за ппстапките за пријавуваое на 
загадуваши и кпи механизми им стпјат на распплагаое на граданите дпкплку нема 
сппдветен пдгпвпр пд институција дп кпја ппднеле ппднеспк а се пднесува на 
екплпщката правда 

 Впведуваое на 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 судската практика. Сп актуелизацијата на 
пращаоата пд пбласта на живптната средина се пшекува вп иднина драстишнп да 
биде згплемен брпјпт на судските сппрпви пп пвпј пснпв и тпкму затпа е 
пптребнп вклушуваое на Академијата за судии и јавни пбвинители вп наспка на  
кпнтинуирана едукација на судиите и јавните пбвинители за развпј на 
екплпщката правда вп земјата. 

 Зајакнуваое на инспекциските служби на лпкалнп и наципналнп нивп и пд 
аспект на шпвешки ресурси, нп и материјалнп-технишка ппременпст (мерни 
станици, инструменти, примена на нпви технплпгии за мпнитпринг на 
загадуваое пд разлишни извпри и сл.) 

 Ппгплема и ппбрза ажурнпст на судската власт вп рещаваоетп на предметите вп 
делпт на живптна средина, какп и ппгплем ангажман на Јавнптп пбвинителствп 
вп делпт на ппкренуваое ппстапки вп врска сп защтита на живптната средина. Вп 
таа наспка предлпг е да се птвпрат ппсебни пдделенија и вп пбвинителствп и вп 
судпвите кпи ќе рабптат на предмети ппврзани сп екплпщката правда какп 
пснпва за ппнатампщен пдржлив развпј и ппстигнуваое на целите за пдржлив 
развпј.  

 Се предлага транспарентнп пбјавуваое инфпрмации за брпјпт на ппстапки, кпи 
биле ппведени вп пднпс на защтита на правптп на здрава живптна средина и 
пресметка на прпцентпт на успещнпст на истите. Единственп преку редпвнп 
пбјавуваое на судските пресуди, ќе мпже да се следи имплементацијата на 
пбврските на државата вп пднпс на екплпщката правда, нп и да им се ппмпгне на 
судиите за ппгплема примена на медунарпдните стандарди вп защтитата на 
правата на лудетп. 

 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 за предмети вп делпт пд защтита на живптна средина. 

 Се предлага да се разгледа идејата за фпрмираое на Фпнд за вещташеое кпј би 
пвпзмпжил на пние вещтаци заинтересирани за ушествп вп слушаи пд јавен 
интерес за живптната средина, пп ппвластена тарифа или pro bono да ги нудат на 
распплагаое свпите вещтини, пбезбедуваое ппрема и услпви за вещташеое пп 
најмали мпжни трпщпци, вп спгласнпст сп шлен 9, став 4 пд Архуската 
кпнвенција.  
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  Засегнатата јавнпст треба да се заппзнае сп мпжнпстите за претхпдна 
медијација вп сппрпви пд пбласта на живптната средина, щтп мпже знашителнп 
да влијае врз намалуваоетп на трпщпците и ппдпбруваоетп на пристаппт дп 
правда пд пбластана живптната средина. Закпнскптп прппищуваое на 
задплжителна медијација вп врска сп пдредени сппрпви пд пбласта на 
живптната средина мпже да придпнесе кпн афирмација на правптп на здрава 
живптна средина вп РСМ. Сп цел институтпт медијација да заживее вп 
македпнскптп закпнпдавствп, граданите треба да имаат лесен пристап дп 
релевантните инфпрмации на јасен и разбирлив јазик.  
 

 
 

 


