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                                                                                                                       Број 12-1794/3 23   март  2022 година  

                                                                                                                      

До    

Македонско здружение на млади правници 

Ул.,,Донбас,,бр.14-1/6 

Скопје 

 

              Врз основа на чл.20 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на 

РС Mакедонија бр. 13/06, 86/2008, 6/10, 42/14, 148/15, 55/16, 64/18 и 101/19)) Општина Штип донесе:  

Р Е Ш Е Н И Е 

за целосно прифаќање на  

  Барањето со број 12-1798/1  поднесено од  Македонско здружение на млади правници, за пристап до 

информации од јавен карактер.  

               1. Дали општината има пропишано посебни постапки со кој се обезбедува остварување на правото на 

пристап до информациите и учество на јавноста во донесувањето на одлуките кои се однесуваат на состојбата на 

животната средина согласно член 17 од Законот за животна средина? Ако има  пропишано посебни постапки 

доставете ни примерок (како документ или линк од веб страницата)? 

2. Дали општината има изработено извештај за состојбата на животната средина (чл. 45 ст. 5 од Законот за 

животна средина)? Ако да, ве молиме доставете ни го последно донесениот извештај?  

3. Дали општината ги исполнува условите за издавање Б-интегрирана еколошка дозвола? (член 123 од Законот за 

животна средина)? 

4. Дали општината има вработено овластени инспектори за животна средина на општината? Ако да, колку 

овластени инспектори има? 

5.  Дали во рамки на општината е формирана локална мрежа за мониторинг на животната средина во смисла на 

член 34 од Законот за животна средина? Ако е формирана кој ја сочинува, кога е формирана и што влегува во 

делокругот на работа?  

6. Дали општината има донесено локален акционен план за животна средина согласно чл. 60 од Законот за 

животна средина? Ако има донесено , ве молиме доставете ни примерок од документот. Дали во изработката 

учествуваа лица под 30 години или младински организации? Кој го сочинува телото за следење на 

http://www.stip.gov.mk/
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имплементацијата на ЛАП-от за животна средина? 

7. Дали општината има усвоено Локална агенда 21 како локален документ за одржлив развој согласно чл. 186 стр. 

3 и 4 од ЗЗЖ? Ако да ве молиме да ни доставите примерок. Дали во изработката учествуваа лица под 30 години 

или младински организации? 

8. Дани на територијата на општината постои заштитетно подрачје согласно Законот за заштита на природата? Ако 

има доствете листа на заштитените подрачја.  

9. Дали во општината е формирано партиципативно тело за урбанистичко планирање(согласно член 46 од 

Законот за урбанистичко планирање?). Ако е формирано кој го сочининува? Дали во партиципативно тело 

учествуваат лица под 30 години? 

10. Дали во рамките на општината е формиран локален младиски совет? Ако е формиран кој го сочинува и 

споделете одговорно лице за контакт. 

11. Дали општината има локална стратегија за млади и/или акциски план? Ако да ве молиме споделете го 

документот.  

12. На кој начин општината обезбедува учество на претставници на младите во креирањето политики на локално 

ниво?  

13. Доколку општината располага со листа на активни граѓански организации кои работат и дејствуваат во рамки 

на општината ве молиме да ја споделите.  

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

    Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико ,поднесе барање за слободен пристап до 

информации од јавен карактер  заведено под број 12-497/1  со кое се бара да и се достават следниве 

информации:  

1. Дали општината има пропишано посебни постапки со кој се обезбедува остварување на правото на пристап до 

информациите и учество на јавноста во донесувањето на одлуките кои се однесуваат на состојбата на животната 

средина согласно член 17 од Законот за животна средина? Ако има  пропишано посебни постапки доставете ни 

примерок (како документ или линк од веб страницата)? 

2. Дали општината има изработено извештај за состојбата на животната средина (чл. 45 ст. 5 од Законот за 

животна средина)? Ако да, ве молиме доставете ни го последно донесениот извештај?  

3. Дали општината ги исполнува условите за издавање Б-интегрирана еколошка дозвола? (член 123 од Законот за 

животна средина)? 

4. Дали општината има вработено овластени инспектори за животна средина на општината? Ако да, колку 

овластени инспектори има? 

http://www.stip.gov.mk/
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5.  Дали во рамки на општината е формирана локална мрежа за мониторинг на животната средина во смисла на 

член 34 од Законот за животна средина? Ако е формирана кој ја сочинува, кога е формирана и што влегува во 

делокругот на работа?  

6. Дали општината има донесено локален акционен план за животна средина согласно чл. 60 од Законот за 

животна средина? Ако има донесено , ве молиме доставете ни примерок од документот. Дали во изработката 

учествуваа лица под 30 години или младински организации? Кој го сочинува телото за следење на 

имплементацијата на ЛАП-от за животна средина? 

7. Дали општината има усвоено Локална агенда 21 како локален документ за одржлив развој согласно чл. 186 стр. 

3 и 4 од ЗЗЖ? Ако да ве молиме да ни доставите примерок. Дали во изработката учествуваа лица под 30 години 

или младински организации? 

8. Дани на територијата на општината постои заштитетно подрачје согласно Законот за заштита на природата? Ако 

има доствете листа на заштитените подрачја.  

9. Дали во општината е формирано партиципативно тело за урбанистичко планирање(согласно член 46 од 

Законот за урбанистичко планирање?). Ако е формирано кој го сочининува? Дали во партиципативно тело 

учествуваат лица под 30 години? 

10. Дали во рамките на општината е формиран локален младиски совет? Ако е формиран кој го сочинува и 

споделете одговорно лице за контакт. 

11. Дали општината има локална стратегија за млади и/или акциски план? Ако да ве молиме споделете го 

документот.  

12. На кој начин општината обезбедува учество на претставници на младите во креирањето политики на локално 

ниво?  

13. Доколку општината располага со листа на активни граѓански организации кои работат и дејствуваат во рамки 

на општината ве молиме да ја споделите.  

Општина Штип  како имател на бараните  информации ги достави следните информации:  

1.  Општина Штип обезбедува пристап до информациите и учество на јавноста во постапките кои се поврзани со 

Законот на животната средина, односно во Б дозволи, Стратегиска оцена, Студија за оцена на влијанието 

врз животната средина, и т.н.; 

2.Општина Штип нема изработено извештај (на секои 4 години) за состојбата на животната средина;  

3.Во Одделение за урбанизам, градежништво, станбени работи и заштита на животна средина  во Општина Штип 
има еден Соработник за заштита на животната средина кој работи на постапката за издавање на Б 
интегрирана еколошка дозвола (и се поврзано со Законот за заштита на животната средина); 

4. Општина Штип има еден овластен инспектор за животна средина.  
5.Во врска со мониторингот на животната средина Општина Штип во соработка со Универзитет „Гоце Делчев“  

Штип има поставено мерна станица за воздух за цврсти честички-фракција ПМ 10, очитувањата граѓаните 
можат да ги добијат на официјалната веб стана на Општина Штип 
(http://ambisite.ugd.edu.mk/Station.aspx?Station=4), воедно Општина Штип е вклучена во проект од МЖСПП 

http://www.stip.gov.mk/
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за изработка на Катастар на загадувачи на воздух на подрачјето на општините Кичево, Кочани, Штип, 
Кавадарци, Прилеп и Гевгелија;  

6. Општина Штип е во план е да изработи Локален акционен план за животна средина во наредниот период во 
согласност со Законот на животната средина; 

7. Општина Штип нема усвоено Локална агенда 21; 
8. На територијата на Општина Штип нема заштитено подрачје согласно Законот за заштита на природата. 
9. Во општина Штип е формирано партиципативно тело за урбанистичко планирање. За членови на телото се 

именувани:  
Драгана Штерјова, Борислава Мишева, Викторија Атанасова, Лазар Хаџи-Николов, Горан Андонов, Марија 

Кускинска, Даниел Горгиевски, Ристе Троковски, Ивана Ангеличкова, Срџан Руждиќ.  
10. Во општината е во тек формирање на нов локален младински совет.  
11. Општина Штип има донесено Локална стратегија за млади.  
12. Преку локален младински совет.  
13. Ви доставувам линк на активни граѓански организации објавени на официјалната веб страна на општината. 

http://www.stip.gov.mk/index.php/mk/zdruzenija-na-gragjani-i-fondacii 
 

 

 

 

 

        Поздрав,                                                         Лице за доставување информации          

                                                                                               согласно ЗСПИЈК   

Сунчица Ѓуфтеска  
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