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ВОВЕД
Овој прирачник е посветен на националните и меѓународните граѓански организации и
активисти, коишто цврсто и непоколебливо се борат за зачувување на последните слободни реки
на Балканот. Тој ќе ве води чекор по чекор низ нашата борба против хидроенергетските проекти
во националниот парк „Маврово”. Потоа, ќе даде соодветно објаснување на правните алатки
коишто беа употребени со цел зачувување на еден од најстарите национални паркови во Европа.
Овој прирачник содржи објаснување на вашите права и овластувања во процесот на
донесување одлуки поврзани со хидроенергетските проекти. Исто така, ќе дава дополнително
појаснување во однос на тоа како да ги употребите истите, според: Конвенцијата за пристап до
информации, учество на јавноста и пристап до правдата во однос на прашањата за животната
средина (Архуска Конвенција), Конвенцијата за заштита на дивиот свет и природните живеалишта
(Бернска Конвенција), и усвоените еколошки и социјални политики на меѓународните финансиски
институции коишто ја обезбедуваат финансиска помош за хидроенергетските проекти (т.е.
Светска банка и ЕБОР).
Oвој прирачник, меѓудругото, содржи и збир на студии на случај, коишто произлегуваат
од нашето директно искуство во однос на заштитата на националниот парк „Маврово” во Р.
Македонија. Покрај тоа, студиите на случај ќе ви помогнат да дознаете дали правната рамка за
заштита на природата е нецелосна или пак во процедурата за издавање дозволата за изградба на
хидроенергетскиот проект била несоодветно употребена, се со цел да се подготвите за пречките
на коишто ќе наидете во практикувањето на вашите права.
Во последниот дел од овој прирачник, прикажан е избор на настани и дејствија, кои може да
се искористат како надополнување на вашите правни постапки и имаат за цел да ја информираат
јавноста. Следствено на тоа, ќе понуди помош во изнаоѓање на решенија, со цел да се добие
локална поддршка, или да се изврши притисок врз носителите на одлуки.
Се надеваме дека ќе бидете инспирирани да преземете акција. Заедно можеме да направиме
разлика и да ги зачуваме последните слободни реки во Европа!
Следете ја жолтата боја за практични совети за Вашите можни акции.
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НАЦИОНАЛЕН ПАРК „МАВРОВО” – ЗНАЧЕЊЕ И ЗАКАНИ
Националниот парк „Маврово” (НП) е еден од најстарите национални паркови во Европа,
основан во 1949 година поради неговата „исклучителна природна убавина, историско и научно
значење на шумите и шумските предели” кои се простираат околу Мавровското Поле. Во 1952
година, територијата на НП „Маврово” се зголеми за шест пати, односно од 11.750 ха на околу
73.088 ха.
Во однос на биодиверзитетот, НП „Маврово” е еден од најбогатите национални паркови
во Р. Македонија. Во него живеат околу 50 видови цицачи, вклучително: волк, кафена мечка,
лисица, рис и Балкански рис; 129 видови птици, 11 видови водоземци, 24 видови влечуги, 924
видови безрбетници, како и 1.435 растителни видови. Некои од овие видови: 14 видови цицачи,
45 видови птици, 5 водоземци и 18 видови влечуги се наведени во Прилог II1 од Бернската
Конвенција за заштита на Европскиот див свет и природните живеалишта (БК), 65 видови се
наведени во Анекс I2 и II3 од Директивата за заштита на живеалишта на Европската унија (ЕУ) и 19
видови птици заштитени со Директивата за заштита на дивите птици на ЕУ.

Приказ бр.1 Планина „Кораб”, НП „Маврово”
Автор: Методија Велевски
НП „Маврово“ е еден од последните репродуктивни предели на Балканскиот рис (Lynx lynx
balcanicus), подвид на евроазискиот рис, класифициран како критично загрозен вид од страна
на Меѓународниот сојуз за заштита на природата (МСЗП), од кој се верува дека егзистираат само
20-39 возрасни единки (приказ бр.2 и приказ бр.3). Оттаму може да се согледа значењето на
НП „Маврово” кога станува збор за зачувување на биодиверзитетот. Затоа, од уште поголемо
значење е да се зачува квалитетот на живеалиштата на секој од овие важни видови. НП „Маврово”
претставува Значајно подрачје за птици, Значајно подрачје за растенија и Важно подрачје за
пеперуги. Маврово е дел од еколошката мрежа во Македонија и воедно е кандидат за Емералд
подрачје (предодреден да стане дел од Натура 2000, при приемот на Македонија во ЕУ).

1

БК- Анекс II = строго заштитени видови на фауна

ДЗЖ - Анекс I = видови на природни живеалишта од интерес на заедницата, чијашто заштита бара назначување на посебни области
за заштита

2

ДЗЖ- Анекс II = животински и растителни видови од интерес на заедницата, чијашто заштита бара назначување на посебни области
за заштита

3
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Приказ бр. 2 Балкански рис (Lynx lynx balcanicus)
Автор: Еколошко друштво на Македонија, 2013
година

Приказ бр. 3 Младо од рис, близу НП „Маврово”
Автор: Панајот Чачоровски и Еколошко друштво
на Македонија, 2017 година

За жал, веќе подолг период не беа спроведени соодветни мерки за заштита од негативните
влијанија врз биодиверзитетот на НП „Маврово”. Само неколку години по неговото основање во
1949 година, пределот Мавровско поле беше поплавен поради развојот на хидроенергетскиот
систем „Маврово”. Хидроенергетскиот систем „Маврово” зафаќа вкупна површина на сливот од
946 км2, што дополнително го зголемува притисокот врз екосистемите на НП „Маврово“, бидејќи
414 км2 од погодените сливни подрачја се наоѓаат во границите на НП „Маврово“. Ниту еднаш
не може да се забележи правилно спроведување на член 56 од Националниот закон за заштита
на природата, кој всушност се однесува на биолошки минимум на испуштање на водотеците
(приказ бр.3 и приказ бр.4). Негативните последици кои произлегуваат од игнорирањето на
биолошкиот минимум на испуштање, се научно докажани и може особено да се забележат
кај темно зимзелените шуми (смрека, ела (Ass Abieti-Piceetum scardicum Em /1958/1985)) долж
Аџина Река.
Овие шуми претставуваат зони под строга заштита во рамките на НП, па оттаму ниедна
човечка активност не смее да се изведува на нивна област. Постоечкиот хидроенергетски
систем „Маврово” значително влијае на структурните и функционалните карактеристики на
темно зимзелените шуми (смрека, ела) и на други крајбрежни заедници кои директно зависат
од речниот тек. Исто така, одржувањето и надградбата на некои од цевките на хидросистемот
кое се реализираше во 2013 година, дополнително негативно влијаеше врз нив, поради нередот
поврзан со нивната изградба, одржувањето на отворените патишта и повремените градежни
работи.

Приказ бр. 4: Недостаток на биолошки минимум на
испуштање на водите во Аџина Река, низводно од
страна на хидроенергетскиот систем
на НП „Маврово”
Автор: Фронт 21/42, 2015 година

Приказ бр. 5 Реката „Црн камен“ е пресушена
во летниот период, бидејќи не го исполнува
биолошкиот минимум на празнење од страна
на изградените хидроелектрани на притоката
на Аџина Река
Автор: Фронт 21/42, 2015 година
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Во 2010 година, македонската влада без
да обрне внимание на негативните ефектите
врз природата од страна на веќе постоечкиот
хидроенергетски систем „Маврово”, го
одобри планот за реализација на два други
хидроенергетски проекти во НП „Маврово”:
ХЕ „Црн Камен” и акумулација „Луково Поле“
(наречена ХЕ „Луково Поле”) и ХЕ „Бошков
Мост”. Двата проекти беа финансирани од
страна на мултилатералните развојни банки
(МБД), односно Светска банка (за ХЕ „Луково
Поле”) и Европската банка за обнова и развој
(за ХЕ „Бошков Мост”). Овие два проекти ја
поткопуваат самата идеја за постоење на
национален парк, бидејќи претставуваат
закана за животните и растенијата, кои денес
сè уште наоѓаат прибежиште во НП „Маврово”.
Со примена на Конвенцијата за заштита на
европскиот див свет и природни живеалишта
„Бернската Конвенција” и со понатамошно
поднесување на жалба, беше постигнат првиот
успех: Светската банка се повлече од проектот
ХЕ „Луково Поле” (12/2015 година). Во 2016
година, Европската банка за реконструкција
и развој ги замрзна финансиските средства
наменети за ХЕ „Бошков Мост”, и една година
подоцна во јануари, 2017 година го прекина
финансирањето на истиот.

Приказ бр. 6 Фотографија од птичја перспектива
на долината на „Луково Поле” , НП „Маврово”
Автор: Еколошко друштво на Р. Македонија

Ова е едноставен пример за тоа како
може да се искористат правните алатки за да
се спречат хидроенегертските проекти. Овој
прирачник ќе придонесе за поголем увид во
оваа проблематика во следните поглавја. Сепак,
гореспоменатите хидроенергетски проекти сè
уште се дел од инвестицискиот план на А.Д.
„ЕЛЕМ”; притоа „ЕЛЕМ” е македонска државна
компанија за производство на електрична
енергија.
Дополнително, двата проекти сè уште
фигурираат во националната стратегија
за развој на енергетиката и националниот
акционен план за поголемо искористување на
обновливите извори на енергија, што ги прави
подобни за нови инвеститори.
Освен ХЕ „Луково Поле”и ХЕ „Бошков Мост”,
Владата на Република Македонија одобри,
или планира да одобри уште 20 „мали”
нископроизводни хидроенергетски проекти
(НПХЕП) во НП „Маврово”. Во моментов,
четири од хидроелектраните се веќе изградени
и пуштени во употреба, и уште дополнителни
четири4 се во план за изградба.

Приказ бр. 7 Реката „Мала Река” којашто би била
засегната со реализација
на проектот ХЕ „Бошков Мост”
Автор: Еуронатур
4

Подетални информации и мапи можете да најдете на следниот линк: https://www.balkanrivers.net/en/key-areas/mavrovo-national-park
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Ако сите - или дури една од
нив - се изградат/и како што е
предвидено ќе има многу тешки
последици врз биодиверзитетот
на националниот парк „Маврово”.
Дополнително, овие проекти
претставуваат непосреден ризик за одземање на статусот на
„национален парк” на Маврово.
Спроведувањето на инфраструктурни проекти во заштитените
подрачја ја поткопуваат идејата
за постоење на националните
паркови и принципите на заштита
на природата.
Приказ 8. Изградба на ХЕ „Тресонче“ на реката „Тресонче“
во 2013 година, НП „Маврово”
Автор: Фронт 21/42

Борбата да се зачува НП „Маврово” од развојот на хидроенергетските проекти започна во
2009 година, кога одредени проекти беа најавени во рамките на националната нацрт-Стратегија
за енергетика на Македонија во периодот од 2010 до 2020 година, со визија до 2030 година. Во
2011 година, пет граѓански организации со различно искуство и експертиза формираа работна
група5 за учество на јавноста во рамките на ИПА проект „Активизам на дело“, координиран и
имплементиран од Фронт 21/42, активно учествувајќи во сите релевантни процеси на донесување
одлуки за НП „Маврово”, и хидроенергетските проекти, на територијата на Маврово. Почнувајќи
од ноември 2013 година, активностите на граѓанските организации беа вклучени во кампањата
„Да го зачуваме синото срце на Европа”.

Работната група за учество на јавноста во процесите на донесување одлуки во врска со животната средина ја сочинуваа пет граѓански
организации. Почнуваји од 2013 година, следните 3 граѓански организации се дел од неформалната група: Фронт 21/42, Еко-свест и
Македонското еколошко друштво.

5
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КАМПАЊАТА „СПАСИ ГО СИНОТО СРЦЕ НА ЕВРОПА”
Во 2013 година, меѓународните граѓански организации Ривервоч и Еуронатур
ја започнаа меѓународната кампања „Да го зачуваме синото срце на Европа”6 во
соработка со неколку национални партнерски организации. Целта на кампањата е да
се спречи уништувањето на најзначајните реки и речни корита во Југоисточна Европа,
поради неконтролирана изградба на хидроенергетските проекти. Една од клучните
области на интерес е НП „Маврово”. Почнувајќи од 2013 година, кампањата ги
поддржува македонските граѓански организации во нивната борба против изградбата
на хидроенергетските проекти.
Реките на Балканскиот полуостров се вбројуваат помеѓу најдобро зачуваните
реки низ цела Европа. Во истражувањата спроведени од страна на Еуронатур и Ривервоч,
38% од Балканските реки сè уште се во својата природна состојба; 40% се во добра
состојба, но изменети до определена мера. Со други зборови, 78% од реките, односно
од измерени 80.523 километри должина, се во одлична или прифатлива морфолошка
состојба. Следствено на тоа, тие се сметаат за жаришта на биодиверзитетот: во
Балканските реки живеат 113 загрозени видови риби, од нив 69 ендемични видови риби
се наоѓаат на оваа територија и на ниедно друго место на планетата. Дополнително,
повеќе од 50% слатководни мекотели кои егзистираат во Европа, живеат токму на
Балканот.
Сепак, кампањата „Да го зачуваме синото срце на Европа” се соочува со многу
пречки поради развојот на хидроенергијата: околу 2.800 хидроенергетски проекти се
планираат да се реализираат помеѓу Словенија и Албанија. (http://balkanrivers.net/
sites/default/ﬁles/Hydropower%20development%20in% 20the% 20Balkans% 202017.pdf).

6
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АЛАТКА 1: АРХУС КОНВЕНЦИЈА
Конвенцијата за пристап до информации, учеството на јавноста во процесот на одлучување
и пристап до правдата за прашања поврзани со животната средина (Архус Конвенција) беше
усвоена на 25-ти Јуни, 1998 година, и стапи на сила на 30-ти Октомври, 2001 година.7
Архуската Конвенција е најзначајна меѓународна легислатива во областа на еколошката
демократија. Таа ги поврзува еколошките и човековите права, ја потврдува нашата обврска
спрема идните генерации, и ја зацврстува концепцијата на одржлив развој, кој е возможен само
преку вклучување на сите засегнати страни.8
Трите „столбови” на еколошката демократија според Архуската Конвенција се следните:
1) Пристап до информации;
2) Учество на јавноста;
3) Пристап до правдата.
Овие три столбови зависат еден од друг за целосно спроведување на целите на Конвенцијата.

СТОЛБ 1: ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ
Јавноста има право на пристап до целосни, точни и ажурирани информации. Јавнaта власт
е одговорнa за обезбедување на пристап до информации, но и за споделување на информации
за животната средина. Следните субјекти се сметаат за јавнa власт (член 2 став 2):
● Влада (на национално, регионално и друго ниво - министерства, општини, итн.),
вклучително агенции, институции, оддели, тела, итн., коишто имаат политичко влијание;
● Физички или правни лица коишто имаат јавни административни функции согласно со
националниот закон, вклучувајќи конкретни должности, активности или услуги поврзани
со животната средина (на пр. јавно претпријатие за управување со национален парк);
Дополнително, ентитетите кои имаат јавни административни функции, според дефиницијата
за јавна власт, исто така, се и други лица кои имаат јавни одговорности или функции, или коишто
обезбедуваат јавни услуги во врска со животната средина, под контрола на другите категории на
јавни органи (на пр. јавно претпријатие за водоснабдување).
Што се подразбира под информации за животната средина?
Архуската Конвенција не дава конкретна дефиниција за „информации за животна средина“.
Сосема логично е да се протолкува според опсегот на употреба на термините „животна средина” и
„еколошка средина” спомнат во деталната дефиниција за „информации за животната средина”,
секаде каде што овие термини се користат согласно со другите одредби на Конвенцијата. Врз
основа на член 2 став 3, под информации за животната средина се вбројуваат информациите
за:
(а) Состојбата на елементите на животната средина, како што се воздухот и атмосферата,
водата, почвата, земјиштето, пејсажните и природните локалитети, биодиверзитетот и
неговите компоненти;
(б) Одредени фактори, како што се супстанциите, енергијата, бучавата и радијацијата,
и активностите или мерки, вклучувајќи ги и административните мерки, спогодбите,
политиките, законодавството, економските анализи и претпоставки кои се користат при
донесувањето на одлуки за заштита на животната средина;
(в) Состојбата на здравјето и безбедноста на луѓето, животните услови на луѓето, културните
локалитети и објекти, животната средина, сé до оној степен до којшто истите би биле
засегнати од елементите, факторите, активностите или мерките од алинеа (б);
7
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Јавноста (лице, граѓанска организација, субјект, итн.) може да го искористи своето право
да добие информации за животната средина од јавните власти без да ја наведе причината
за истото (член 4 став 1 (а)). Следствено на тоа, не морате да дадате објаснување на властите
за причината поради која барате пристап до одредени информации, ниту како ќе ги употребите
истите.
Јавната власт мора да ги обезбеди информациите во бараниот формат (хартиена копија,
електронски, итн.) што е можно поскоро, најдоцна во рок од еден месец по доставувањето на
барањето (член 4 став 1 (б) и став 2). Ако бараните информации се обемни и комплексни, постои
можност за одолжување на овој рок за максимум два месеца, пропратено со образложение за
причината на таквото барање. Доколку рокот се одолжи, јавната власт мора да ве извести и да ги
навести причините поради која барате таквата постапка.
Вие или вашата организација не мора да сте граѓанин или жител на земјата која ги поседува
бараните информации, ниту мора да се наоѓате во близина на областа каде што се наоѓаат
истите. На пример, една ГО од Албанија може да побара информации за животната средина
во однос на хидроенергетски проект од јавните власти на Р. Македонија (се додека засегнатата
држава ја има ратификувано Конвенцијата). Општо земено, постојат два начини да го поднесете
вашето барање за добивање на информации: во писмена форма преку пошта или е-пошта, и
вербално на директен начин во канцеларијата на јавната власт. Ве замолуваме, проверете ја
вашето национална легислатива во однос на прифатените модели за поднесување на барање за
пристап до информации.
Практични совети
Пред да го поднесете вашето барање, направете кратко истражување на темата со помош на
веб-пребарувачот Google и проверете ја веб-страницата на релевантната власт или нивната
е-библиотека доколку истата е достапна. Врз основа на член 5 од Конвенцијата, јавната
власт е обврзана да ги собере и сподели информациите за животната средина. Покрај тоа,
членот 5 ја обврзува државата да обезбеди доволно информации за јавноста во врска со
видот и обемот на информациите за животната средина што ги поседува релевантната
јавна власт, основните одредби и услови за добивање на информациите коишто се ставени
на располагање, и за постапката за добивање на истите.
Барањето треба да ги содржи следните елементи:
- името на јавната власт. Треба да ја наведете јавната власт (оддел, сектор, итн.),
или да наведете физичко или правно лице кое врши јавна административна функција.
Доколку е можно, пред да се наведе името на барањето, земете ги предвид ги листите,
дијаграмите, или слични документи кои ќе ви овозможат преглед на структурата/
одговорностите на јавната власт во вашата држава;
- бараните информации. Бидете колку што е можно поконкретни. Проверете ги
списоците или регистрите за информации од јавен карактер ако се достапни). Доколку
е возможно, ставете фуснота на бараните информации поткрепена со конкретен
закон/подзаконски акт. Секогаш е погодно да ги земете предвид релевантните закони
и подзаконски акти, за да бидете што е можно попрецизни во составувањето на
барањето;
- форматот на информациите коишто треба да се обезбедат, на пр. печатена копија,
електронски формат, итн;
- начинот на кој јавната власт треба да обезбеди пристап до бараните информации
(увид, достава на хартиена копија по пошта, испраќање на електронска верзија преку
електронска пошта, факс, итн.);
- вашите информации за контакт.
Архуската Конвенција не содржи образец за поднесување на барање за пристап до
информации. Општо земено, државите самите го одредуваат форматот на образецот
и го обезбедуваат истиот. Образецот можете да го искористите за да ви помогне при
пополнување на барањето (во некои држави, задолжително е да се користи одреден тип на
образец).
Без оглед на сѐ, доколку не можете да го подготвите вашето барање, треба да побарате
помош од јавната власт, а јавната власт има обврска да ви помогне во подготвувањето.
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Дијаграм 1. Постапка за пристап до информации за животна средина во Р. Македонија
Идентификувајте ги
потребните информации во
однос на животната средина

Идентификувајте ја релевантната јавна власт
(или некоја друга релевантна власт
која би можела да поседува информациите)

Поднесете го барањето
(составете го барањето и пратетете
го до релевантната јавна власт)
Во рок од
30 дена

Задоволителен

Има одговор од ЈВ*

Незадоволителен

*ЈВ= јавна власт

Нема одговор од ЈВ*

Веднаш
продолжи
понатаму

Во рок од
15 дена

Поднесете жалба до повисоки инстанци
[на пр. Комисија за заштита на
правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер
во Р. Македонија]

Вашето барање за пристап до информации може да биде одбиено врз база на одредени
исклучоци. Одлуката барањето да биде одбиено мора да биде предадена во писмена форма
заедно со наведените причини за истата (образложение на одлуката да не се одобри пристап) и
информации за постапката при разгледување на одбивањето на пристапот до информации (член
4 став 7).
Јавната власт може да одбие да овозможи пристап до информациите за животната средина
само доколку:
- јавната власт не ги поседува бараните информации, член 4 став 3 (а).
Во член 5 став 1 (а), Архуската Конвенција ја обврзува секоја Страна да се погрижи јавните
власти да ги поседува и ажурира релевантните информации за животната средина. Во случај
кога јавната власт до која е упатено барањето за информации во врска со животната средина,
не ги поседува бараните информации, истата што е можно поскоро да го упати барателот на
информации кон јавната власт за која што смета дека ги поседува бараните информации. Друга
опција е јавната власт директно да го проследи барањето за информации до релевантната јавна
власт и за таквата постапка го известува барателот на информации.
- барањето се смета за „очигледно неразумно” или „премногу општо” член 4 став 3 (б).
Ако се употреби овој исклучок, јавната власт треба да ви помогне во ревидирање/
конкретизирање на барањето. Доколку јавната власт се реши да им пружи помош на членовите на
јавноста пред поднесувањето на барањето, тогаш ќе се избегне барањето да се окарактеризира
како очигледно неразумно или премногу општо.
- бараниот материјал е во период на комплетирање или се однесува на интерна
комуникација помеѓу јавните власти член 4 став 3 (в).
Овој исклучок се однесува само во случаите кога националното или обичајното право
го изема конкретниот вид на материјал (на пр. на правна основа или на веќе воспоставена
административна пракса). „Период на комплетирање” се однесува на процесот на подготовка на
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информацијата или документот. Одредени информации/документи активно се комплетираат од
страна на јавната власт, и веднаш штом тие информации/документи не се повеќе во „период на
комплетирање”, треба да бидат достапни за јавноста, дури ако тие не се завршени.
Дополнително, барањето за откривање на информации за животна средина може да
биде одбиено (член 4 став 4) врз база на:
- доверливоста на постапките на јавните власти, во случаи кога ваквата доверливост е
дел од националниот закон;
- меѓународните односи, националната одбрана или јавната безбедност;
- владеење на правдата;
- доверливоста на комерцијалните и индустриските информации, во случаите кога
ваквата доверливост е заштитена со закон;
- правата на интелектуална сопственост;
- доверливоста на личните податоци, за коишто има одредба во националниот закон;
- интересите на трета страна која доброволно ги обезбедила бараните информации;
- заштита на животната средина на која се однесуваат информациите.
Овие основи за одбивање на барањето треба да се толкуваат рестриктивно, земајќи го предвид
јавниот интерес што е засегнат со откривање на информациите (член 4 став 4). Конвенцијата
не дава конкретни упатства за тоа како да се балансира „јавниот интерес”. Државите можат да
изберат да го земат предвид јавниот интерес во следните случаи: (а) постепено, обрнувајќи
внимание на целокупниот проблем; (б) секој случај засебно, разгледувајќи ја секоја одлука за
барање за откривање на информации; или (в) може да го определи опсегот на разгледување на
секој случај засебно во рамките на политиките или насоките на државата.
Во некои држави, како што е Р. Македонија, јавната власт има должност самата да спроведе
тест за јавен интерес со цел да ја оправда својата одлука да го одбие барањето за пристап до
информации.9
Во овој прирачник ќе разработиме три од горенаведените дополнителни основи кои
вообичаено ги користи јавната власт кога станува збор за одбивање на барањето за откривање
на информациите за животната средина:
● Доверливоста на комерцијалните и индустриските информации
Овој исклучок треба да го заштити легитимитет на економските интереси на приватните
субјекти, јавните тела или самата држава, под услов бараната информација да биде од
комерцијална или индустриска природа. Условите коишто мора да се исполнат за да се повика
одреден субјект на овој исклучок се: националниот закон мора јасно да ја штити доверливоста
на тие информации (дефинирани како комерцијални или индустриски тајни); и доверливоста
мора да го заштити легитимитетот на „економскиот интерес”. Што се однесува до вториот услов,
ве молиме имајте предвид дека претпријатие што се наоѓа во монополска положба, на пр.
претпријатие за пренос на електрична енергија во државна сопственост, тешко е да се повика на
исклучокот за комерцијална доверливост, бидејќи нема конкуренти кои би можеле да добијат
предност во одобрување на пристап до информациите.
● Право на интелектуална сопственост
Овој исклучок ги штити авторските права, патентот, трговската марка (вклучувајќи географски
ознаки) и трговска тајна. Кога станува збор за патенти, авторски права и трговски марки, заштитата
важи за одредено физичко лице или корпоративно лице; и има ограничен рок на траење со
примарна цел да се создадат услови за економски придобивки за креаторите и пронаоѓачите
преку пазарните трансакции кои го вклучуваат правото на интелектуална сопственост или ја
вклучуваат областа на интерес. Студиите, анализите и другите информации кои треба да се
Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, член 3 - „Тест за јавен интерес” е задолжителна постапка што ја
води имателот на информации пред да го одбие пристапот во согласност со можниот исклучок утврден во член 6 од овој закон,
кое се користи како средство за проверка na последиците врз заштитените интереси, односно јавниот интерес за објавување на
информациите. Овој тест за јавен интерес, според македонското законодавство, не се открива јавно и неговиот квалитет не може да
се оспори пред независно тело или суд. Според ова, тестот за јавен интерес претставува многу слаб инструмент за заштита на јавниот
интерес.

9
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додадат во отворената датотека во административна постапка (на пр. студии за ОВЖС, елаборат
за заштита на животната средина итн.) не можат да подлежат на овој исклучок . Таквите документи
мора да бидат достапни за јавноста.10
● Информации за заштитени локации
Овој исклучок и овозможува на владата да заштити одредени локалитети од експлоатација
(на пр. подрачја за размножување на ретки видови) – дури и до тој степен да ја чува локацијата во
тајност. Првенствено тоа е заштитна мерка, којашто им овозможува на јавните власти да ја земат
предвид штетата што би била направена врз животната средина при донесувањето на одлуката
да се откријат таквите информации.
Запомнете дека ниту еден од горенаведените исклучоци не може да се искористи доколку
бараните информации биле јавно достапни. Друг исклучок кој се смета за неприфатлив е во
случај кога за откривање на информациите треба да се даде согласност од трета страна.
Членот 4 став 8 и овозможува на јавната власт да го наплати обезбедувањето на информациите,
но износот мора да биде во разумна рамка. Со цел да се усогласи со овој член, јавната власт мора
да го достави ценовникот на увид кај барателите, притоа ќе биде наведено во кои случаи износот
подлежи на оданочување, или во кои случаи е дозволено изземање обврската за наплата,
како и случаите кога обезбедувањето на бараните информации зависи од авансното плаќање
на бараниот износ.
Ако вие (или вашата ГО) сметате дека вашето право на пристап до информациите за животната
средина е прекршено или не е испочитувано како што е опишано погоре, имате право на законска
ревизија (ве молиме консултирајте го Столб 3: пристап до правдата на 31-та страна).

10
Согласно клучните наоди на соопштението ACCC/C/2005/15 (Романија), се утврди дека законот за авторски права може да се примени
во ваквите студии, но тоа не го оправдува општото изземање на истите со цел објавување во јавност.
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СТОЛБ 2: УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ
Учеството на јавноста во процесот на донесување на одлуки овозможува засегнатата јавност
да придонесе при донесувањето на значајни одлуки кои влијаат врз нивниот живот. Овие одлуки
може да се однесуваат на:
- Активности (проекти): учество на јавноста во активности/проекти доколку е засегната од
истите, или доколку јавноста е заинтересирана да учествува во процесот на донесување на
одлуки за специфична активност (член 6);
- Развојни планови: учество на јавноста во развојот на планови, програми и политики во
врска со животната средина (член 7);
- Легислатива: учество на јавноста во изготвување на закони, правила и правно- обврзувачки
норми (член 8).
Државите мора да ги исполнат следните обврски поврзани со учеството на јавноста во
процесот на донесување одлуки:
● Потребни услови кои треба да се исполнат во врска со начинот на известување на
засегнатата јавност (член 6 став 2):
- Најпрво, засегнатата јавност треба да биде идентификувана, потоа евидентирана. „Засегната
јавност” се дефинира како „ јавност која е засегната, може да биде засегната, или пак има
интерес да учествува во процесот на донесување одлуки за прашања поврзани со животната
средина, креирање на политики и закони”. „Засегната јавност” ги вклучува организациите кои
ја промовираат заштитата на животната средина, и истовремено ги исполнуваат барањата
согласно со националниот закон;
- јавноста мора да биде известена во рана фаза на процесот (што е можно порано) на соодветен,
навремен и ефикасен начин. Конвенцијата разликува два методи за известување на јавноста
- јавно и поединечно известување. Јавниот оглас има за задача да ги пренесе информациите
на што е можно повеќе членови на јавноста со користење на класични средства за општо и
широко распространето пренесување на информации вклучувајќи: објавување во весник или
во други достапни печатени медиуми, пренесување на информациите преку средства за јавно
информирање (ТВ, радио), преку електронски средства, или облепување на известувањето во
области каде што има густ сообраќај, места коишто често се посетуваат од страна на локалното
население (на пример. автобуски станици, цркви, продавници, итн.), облепување на плакати
во одреден радиус, или објавување во локалните весници и организирање на изложби со
изготвени планови, цртежи, табели, графикони, модели, итн.11
Известувањето мора да содржи информации за:
(а) Предложената активност и примената врз основа на којашто одлуката ќе биде донесена;
(б) Природата на можните одлуки или нацрт-одлуката;
(в) Јавната власт што е надлежна за донесувањето на одлуката;
(г) Предвидената постапка, вклучувајќи го и, дали и кога овие информациии може да се
обезбедат, вклучувајќи го и следното:
(i) Започнувањето на процедурата,
(ii) Можностите за учество на јавноста,
(iii) Времето и местото на одржување на предвидената јавната расправа,
(iv) Името на јавната власт од којашто можат да се добијат релевантните информации и
каде што се депонирани релевантните информации за увид од страна на јавноста,
(v) Името на релевентната јавна власт или на кое и да е друго официјално тело до коешто
11
Согласно клучните наоди на соопштението ACCC/C/2009/37 (Белорусија), Комитетот за усогласување констатираше дека „натписите
на новинарите кои коментираат одреден проект во печатот или на телевизиски програми, самите тие, не претставуваат јавен оглас за
целите на учество на јавноста, како што се бара врз основа на член 6 став 2 од Конвенцијата”. Друг интересен наод во соопштението
ACCC/C/2009/43 (Ерменија), Комитетот за усогласување забележа дека „понекогаш неопходно е да се повторат известувањата за да се
осигура дека засегнатата јавност е информирана”.
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можат да се достават прашања или забелешки, и динамиката на проследување на
забелешките или прашањата,
(vi) Кои информации за животната средина во однос на предложената активност се
расположливи, и
(д) Фактот дека активноста подлежи на националнa или прекуграничнa процедура за оценка
на влијанието врз животната средина,
● Временска рамка на процесот за учество на јавноста во процесот на донесување одлуки
(член 6 став 3):
- Мора да се воспостави конкретна временска рамка за различни фази од процесот на
донесување одлуки. При дефинирање на временската рамка, властите мора да имаат предвид
дека постојат одредени временски периоди во животот на луѓето коишто традиционално се
сметаат за празници или слободни денови (како на пример денови на значајни религиозни
празници на секоја држава, државни празници, и до одреден степен, период на летни
одмори).12
- Мора да се обезбеди доволно време (разумна временска рамка) за да се информира јавноста
со цел да се подготви и да учествува ефективно во донесувањето на одлуки (на јавноста мора
да и биде овозможено правото да влијае на одлуката)13, имајќи предвид на количината и
тежината на документите што се предмет на дискусија .
● Учеството на јавноста треба да се одвива во раната фаза на постапката на донесување
на одлуки (член 6 став 4):
- Што е можно порано, кога сите опции се отворени. Учество на јавноста во раната фаза од
комплексниот начин на донесување на одлуки може да вклучи неколку фази и паралелни
процеси.14 Но, доколку се случи јавноста да се приклучи во постапката во подоцнежна фаза,
кога одредени одлуки веќе се донесени, тој пропуст не може да се надомести, и истиот би
можел да се избегне, доколку засегнатата јавноста се приклучи на почетокот од постапката за
донесување на одлуки, кога сите опции се отворени.15
- Учеството на јавноста не смее да биде само про-форма. Постапката за учество на јавноста не
се спроведува само за да се оправда „веќе донесената” одлука, туку мора да постои вистинска
можност за јавноста да влијае врз одлуката.
● Јавната власт треба да ја охрабрува размената на информации помеѓу кандидатите во
одлучувањето, како на пример инвеститори, бизниси, итн., и јавноста. (член 6 став 5).
● Засегнатата јавност треба да има пристап до сите информации коишто се релевантни
при постапката на донесување одлуки (член 6 став 6):
- Мора да и се овозможи на засегнатата јавност бесплатен пристап до сите релевантни
информации, коишто не мора да бидат поврзани со животната средина, или барем да се
обезбеди следното:
12
Согласно клучните наоди на соопштението ACCC/C/2008/24 (Шпанија), Комитетот за усогласување утврди: „периодот од 20 дена
за јавноста да се подготви и ефективно да учествува, не може да се смета за разумен, особено што тој период вклучува денови на
прослави во земјата”.
13
Согласно клучните наоди на соопштението ACCC/C/2009/43 (Ерменија), Комитетот смета дека рокот од една недела за да се
анализира документацијата за ОВЖС, којашто се однесува на рударскиот проект (прва јавна расправа) не е навремено известување
согласно член 6 став 2, бидејќи периодот не е доволен за засегнатата јавност да се справи со обемната документација, којашто е од
техничка природа и со тоа да учествува во постапката на ефективен начин.

Ефективноста на учеството на јавноста во процедурата на донесување одлуки може да зависи не само од ефективното учество на
јавноста во една фаза од донесувањето на одлуки, туку и од учеството на јавноста низ различни фази во процесот.
14

15
Согласно клучните наоди на соопштението ACCC/C/2005/12 (Албанија), Комитетот разјасни дека откако ќе се донесе одлуката за
дозвола на предложената активност на одредена локација, без да се вклучи јавноста, и притоа да се обезбеди нивно вклучување во
другите фази на донесување одлуки, во никој случај не може да се смета како исполнување на условите врз основа на член 6 став 4,
со цел за да се обезбеди „учество на јавноста во почетокот од процедурата за донесување на одлуки, кога сите опции се отворени”.
Ова се однесува дури и во случаи, коишто имаат значително влијание врз животната средина.
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(а) Опис на локацијата: физички и технички карактеристики на предложената активност,
вклучувајќи и проценка за очекуваните остатоци и емисии;
(б) Опис на значајните влијанија на предложената активност врз животната средина;
(в) Опис на предвидените мерки што се предвидуваат за спречување и/или намалување на
последиците, меѓу кои и емисиите;
(г) Не-техничко резиме на горенаведеното;
(д) Краток преглед на основните алтернативи проучени од страна на кандидатот; и
(ѓ) Да се вклучат, во согласност со националната легислатива, и главните извештаи и совети
издадени до страна на јавната власт, во моментот кога засегнатата јавност ќе биде
информирана.
● Да овозможи поднесување на коментари, информации, анализи или мислења, коишто
јавноста ги смета за релевантни, во писмена форма или усно на јавната расправа (член
6 став 7):
-

-

Нема специфични барања за форматот или содржината на коментарите. Јавната власт треба
да ја поттикне јавноста да поднесува коментари и да отвора дискусии;
Јавните расправи треба да се одржат во разумен временски период, по датумот на
известувањето, со цел да и се овозможи на јавноста да ги проучи материјалите, да ги анализира
сите информации кои се релевантни за предложената активност и воедно да подготви
мислење, сугестии, коментари, алтернативи или прашања. Во многу држави, вклучувајќи
ја и Република Македонија, според Закон мора да се води записник на јавната расправа.
Записникот треба да ја евидентира целата дискусија, да го опфати списокот на учесници, како
и да ја вклучи целокупната документација на доставени коментари и предлози;
Можноста за коментирање треба да биде достапна за време на целиот период, кој - заедно со
можноста за увид на документите - треба да се случува истовремено со фазата на собирање
на информации и фазата на донесување на одлуки од страна на властите.

● Во донесувањето на одлуката треба да се земат предвид резултатите од учеството
на јавноста (член 6 став 8):
-

-

-Властите мора сериозно да го земат предвид резултатот од учеството на јавноста, како и да
го вклучат истиот во донесување на одлуки, креирање политики и во процесот на донесување
закони. Според тоа, власта мора да даде причина и мислење, врз основа на коишто ќе се
заснова одлуката;
Власта треба да обезбеди докази на кој начин го вклучила учеството на јавноста во
донесувањето на одлука. Понатаму, власта мора да ја образложи причината за одбивање на
конкретен коментар од суштинско значење;
За да се земе предвид одлуката, надлежната власт не мора да ја прифати содржината на сите
примени коментари, ниту да ја промени одлуката поради истите.16

● Јавноста да биде навремено информирана за конечната одлука откако истата ќе биде
донесена (член 6 став 9):
-

Текстот на одлуката заедно со причините и мислењата за истата, треба да се обзнанат јавно.
Најважно е јавноста да добие известување за да може да ја оспори одлуката на оправдана
основа, пред да има можност предлагачот да продолжи понатаму со одредена активност.

16
Согласно клучните наоди на соопштението ACCC/C/2008/29 (Полска), Комитетот за усогласување забележа дека: според условот што
произлегува од член 6 став 8, јавните власти треба соодветно да го земат предвид резултатот од учеството на јавноста, и тоа не го
изразува правото на јавноста да стави вето. Поточно, оваа одредба не треба да се смета како конечна одлука во однос на иднината и
дизајнот на проектот кој ја опфаќа локалната заедница што живее во близина на проектот, или дека секогаш е потребно да се прифати
оваа одредба.
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● Јавноста треба да учествува во ревидирањето или во промените кои можат да
настанат при донесувањето на одлуки, на пр. кога јавната власта ги преиспитува или
надградува постоечките услови по одредена активност (член 6 став 10).
Одредбите за учество на јавноста во процесите на одлучување утврдени во став 3, 4 и 8 во
член 6, се применуваат при креирање на планови, програми и политики поврзани со животната
средина. Покрај тоа, јавната власт треба да ја одреди јавноста што учествува во процесот на
донесување на одлуки во согласност со целите на Конвенцијата (слично на член 6 став 2).
Кога станува збор за учеството на јавноста во извршната регулатива и/или општо применливите
правно-обврзувачки нормативни инструменти (на пр. закони, подзаконски акти и сл.) поврзани
со животната средина, јавната власт треба да се стреми кон промовирање на ефективно учество
на јавноста. Нацрт-верзијата (слично на член 6 став 6) треба да се објави во разумен временски
рок и соодветно да се утврди засегнатата јавност (слично на член 6 став 3). Резултатот од учеството
на јавноста треба соодветно да се земе предвид, колку што е можно повеќе (слично на членот 6
став 8).
Ако вие (или вашата ГО) сметате дека вашето право на учество во постапката на
донесување на одлуки е прекршено или не е спроведено како што е горенаведено, имате
право на ревизија (ве молиме консултирајте го Столб 3: пристап до правда на 31-та
страна).
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УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ВО ПРОЦЕСОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ
ЗА ОДРЕДЕНА АКТИВНОСТ
Членот 6 се осврнува на учество на јавноста во донесување на одлуките по конкретен
предлог-проект, активност или дејствие, како и дали проектот ќе продолжи понатаму со
реализација.
Членот 6 поставува обврска да се спроведе учеството на јавноста во процесот на
донесување одлуки за активности наведени во Анекс I од Архуската Конвенција (потстав а).
За активностите што не се наведени во Анекс I, а имаат значително влијание врз животната
средина, може да се применат одредбите од член 6 (потстав б), и во тој случај јавната власт
ќе утврди дали таквата предложена активност треба да вклучува учество на јавноста. Иако
потстав (а) се однесува на „одлуки кои се поврзани со издавање на дозвола”, потстав (б)
се однесува на „одлуките за” предложените активности. Активностите за кои учеството на
јавноста е задолжително според Архуската Конвенција (член 6), се наведени во Анекс I од
Конвенцијата. Следниве анексни ставки се поврзани со хидроенергетски проекти (со цел
да се утврди правото на учество на јавноста – доколку истото е потребно):
• точка 10. Екстракција на подземните води или нацрт-планови за надополнување на
вештачки подземни води, каде што годишниот волумен на екстракција или надополнување
на вода е еквивалентен на, или надминува 10 милиони кубни метри;
• точка 11.
(а) Активности поврзани со пренос на водните ресурси помеѓу речните сливови, со оглед
на тоа што овој пренос има за цел да го спречи можниот дефицит на вода и количината
на пренесена вода надминува 100 милиони кубни метри годишно;
(б) Во сите други случаи, активностите поврзани со пренос на водните ресурси помеѓу
речните сливови, каде што просечен проток на сливот од екстракцијата на мултигодишно ниво, надминуваат 2.000 милиони кубни метри годишно и количината на
пренесената вода надминува 5% од овој проток.
Во двата случаи од оваа точка, исклучен е преносот на водата за пиење.
• точка 13. Браните и другите градби дизајнирани за задржување или трајно складирање на
вода, каде што новата или дополнителната количина на вода се задржува или складира,
надминуваат над 10 милиони кубни метри.
• точка 17. Изградба на надземни електроенергетски водови со напон од 220 kV или повеќе,
со вкупна должина поголема од 15 km.
• точка 20. Во секоја активност што не е опфатена со Анекс I, точки 1-19, каде што учеството
на јавноста е предвидено во постапката за оцена на влијанието врз животната средина во
согласност со националната легислатива.
• точка 22. Секоја промена или проширување на активностите, доколку таквата промена
или проширување ги исполнува критериумите утврдени во Анекс I.
Членот 6 од Архуската Конвенција и постапката за оцена на влијанието врз
животната средина на ЕУ (ОВЖС) се утврдени со Директивата за ОВЖС17
Може да ви се чини дека членот 6 се однесува само на учество на јавноста во постапките
за ОВЖС, но ОВЖС е една од многуте алатки во процесот на донесување одлуки; и истата се
повикува на Архуската Конвенција.
Терминот ОВЖС најчесто се смета за стандардна форма на процедурата за проценка на
потенцијалните влијанија врз животната средина и опфаќа донесување на одлука во врска
со предложената активност.
Директива 2011/92/ЕУ на Европскиот парламент и Советот, 13-ти декември, 2011 година, со цел проценка на ефектите на одредени
јавни и приватни проекти врз животната средина. Линк: http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
17
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Постои дополнителна можност да се применат одредбите за учество на јавноста од
членот 6 за предложените активности, коишто не се дел од Анекс I од Конвенцијата, само
ако предложената активност има „значително влијание врз животната средина”. Концептот
„значително влијание врз животната средина” не е дефиниран во Конвенцијата.
Генерално, според Архуската Конвенција, следните критериуми се користат со цел да се
утврди влијанието врз животната средина:
• опсегот на предложенaтa активност;
• локација (како на пр. дали се наоѓа блиску до област од посебнo значење за животната
средина, како што се мочуриштата опфатени со Рамсарската Конвенција, национални
паркови, природни резервати, локации од посебен научен интерес или локалитети од
археолошко, културно или историско значење) и;
• влијанија (сериозни влијанија кои делуваат врз луѓето, или пак на значајни видови или
организми, влијанија кои ја загрозуваат постоечката или потенцијалната намена на
погодената област и влијанија кои предизвикуваат дополнително оптоварување, коешто
не може да се одржи поради малиот капацитет на животната средина).18
Голем број на хидроенергетски проекти се спроведуваат во рамките на заштитените
подрачја или подрачја со висок степен на биодиверзитет, така што, доколку проектот
според неговите карактеристики и неговиот опсег, не се вклопува во Анекс I (Архуска
Конвенција), поради неговото значително влијание врз животната средина, ќе биде предмет
на постапката за учество на јавноста согласно член 6. Значително влијание врз животната
средина може има во случаи кога на една река се планираат голем број хидроенергетски
проекти (познато како кумулативно влијание).
Видови на одлуки кои се носат од страна на јавната власт
Видот на одлуките можат да варира: од преку одлуки за просторно планирање, одобренија
за градење, дозволи за градба и работа, до второстепени одлуки, како на пример, оние што
се однесуваат на безбедноста и емисиите. Одлуки, коишто јавните власти вообичаено ги
донесуваат во врска со хидроенергетските проекти се следните:
- Јавен повик за доделување на концесија;
- Одлука на Владата за избор за најповолна понуда;
- Договор за концесија, кој ќе ги вклучи специфичните услови;
- Дозвола за снабдување со вода (воообичаено утврдена со Законот за снабдување со
вода, или со Законот за концесии и јавно-приватно партнерство);
- Решение за спроведување на проект врз основа на оцена на влијанието врз животната
средина (ОВЖС) или Елаборат за животната средина, за помали проекти (на пример, во
Р. Македонија покрај дозволата за ОВЖС, треба да се изготви и елаборат за заштита на
животната средина);
- Одлука за трансформација на земјиштето;
- Градежна дозвола,
- Дозвола за црпење материјал од корито, итн.
Барањата од член 6 се однесуваат на сите одлуки за одобрување на активностите, без
разлика дали е воспоставена формална процедура за лиценцирање или дозвола.19
Во директивата за ОВЖС можат да се забележат добри критериуми за утврдување на влијанието на ефектите врз животната средина.
Поточно во Анекс III, од Директивата за ОВЖС се наведуваат следните критериуми за утврдување дали одреден проект треба да биде
предмет на постапка на ОВЖС:
● Карактеристики на проектите, како што се на пример, големината, поврзаноста со други проекти, користењето на природни ресурси,
производство на отпад, загадување и ризик од несреќи;
● Локацијата на проектите, како што е на пример чувствителноста на околината во географските подрачја, на коишто најверојатно
ќе влијаат проектите, вклучувајќи, ги на пример, мочуриштата, крајбрежните зони, планините, шумските површини, природните
резервати и парковите, пејсажите од историско или културно значење, или густо населените области;
● Карактеристики на потенцијалното влијание, вклучувајќи го и степенот на влијание во однос на географската област и погоденото
население, прекуграничната природа на влијанието, големината и комплексноста на влијанието, веројатноста да се случи влијанието
и времетраењето, зачестеноста и реверзибилноста на влијанието.
18

Според член 6 нема потреба ода формална процедура за лиценцирање или добивање на дозвола, но доколку се побара таква
постапка, условите за учество на јавноста мора да се имплементираат според член 6, како дел од истата.
19
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Според гореспоменатото, членот 6 ги обврзува властите да ја информираат засегнатата
јавност, или со јавен повик, или поединечно, во најраната фаза од постапката за донесување
на одлуки за животната средина, на соодветен, навремен и ефикасен начин како што
е објаснето во воведниот дел, којшто се однесува на учество на јавноста во постапката на
донесување на одлуки.
Треба да се направат напори да се осигура учеството на засегнатата јавност, да се сфати
значењето на известувањето (погодно за групата на која и се обраќате). Раното учество на
јавноста значи дека јавноста учествува кога сите опции се отворении учеството е ефективно
(односно со учеството јавноста влијае на одлуката). Ова е многу важно за проектите, каде
што јавните власти потпишуваат договори за концесија со инвеститорот, кој пак, подоцна
започнува постапка за добивање на еколошка дозвола.20
Практични совети за учество на јавноста
 Документирате сè, со цел да имате законски валидни докази доколку тоа е потребно.
Кога ќе се вклучите во процедурата за јавно учество, најпрво треба да ги проверите
процедуралните аспекти на процесот.
Проверете ги:
1. редот и хиерархијата на одлуките/дозволите и дали учеството на јавноста е
овозможено во раната фаза на постапката на донесување на одлуки,
2. временската рамка за учество на јавноста,21
3. содржината (елементите) на јавните огласи (член 6 став 2),
4. средствата кои се користат за огласување,22
5. достапноста на документите.
Од клучно значење е да се провери дали сите релевантни документи се достапни во
периодот на коментирање (како на пример дали нацрт-верзијата за дозволата за снабдување
со вода е достапна на увид, но и, дали се достапни дополнителни информации, како на
пример каде, и во кој формат може да се најдат, итн.).
20
Согласно клучните наоди на соопштението ACCC/C/2008/24 (Шпанија), Комитетот за усогласување констатираше дека „склучувањето
договори кои се релевантни за Конвенцијата и во кои ќе биде опфатена опцијата да не се обезбеди учество на јавноста, може да биде
во спротивност со членот 6 од Конвенцијата”.

Согласно клучните наоди на соопштението ACCC/C/2009/37 (Белорусија), Комитетот за усогласување, истакна дека според
Белоруските закони, јавните расправи мора да се организираат не порано од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот оглас, и
воедно го утврди следново: Комитетот го цени флексибилниот пристап за утврдување на временските рамки со цел да се овозможи
на јавноста пристап до релевантната документација и да се подготви, со оглед на фактот дека минимумот од 30 дена помеѓу јавниот
повик и почетокот на јавните консултации претставува разумен временски период. Флексибилниот пристап дозволува проширување
на овој минимален период во случаи кога тоа е потребно, земајќи ја предвид, меѓу другото, природата, сложеноста и големината на
предложената активност. Наодите се релевантни и за соопштението ACCC/C/2009/43 (Ерменија), каде што Комитетот за усогласување
го утврди следново: Комитетот смета дека рокот од една недела за да се испита документацијата за ОВЖС, во врска со проектот
за рударство на првата јавна расправа не е рано известување во однос на член 6 став 2, бидејќи не дозволува доволно време на
засегнатата јавност да ја анализира обемната документација, којашто е од техничка природа, и со тоа да учествува на ефективен
начин.
21

Согласно клучните наоди на соопштението ACCC/C/2006/16 (Литванија), Комитетот за усогласување утврди дека: Барањето за јавно
информирање на „ефикасен начин” значи дека јавните власти треба да најдат средства за информирање на јавноста што гарантира
дека сите оние коишто потенцијално би можеле да бидат засегнати, имаат разумна шанса да дознаат повеќе за предложените
активности и за нивните можности за учество. Затоа, ако одбраниот начин за информирање на јавноста која учествува во постапката
за ОВЖС е преку објавување на информации во локалните медиуми, многу поефективен начин ќе биде објавување на известувањето
да биде во популарен дневен весник, а не во неделен весник. Но, ако сите локални весници се издаваат само еднаш неделно, условот
да сe биде „ефективен начин” утврден со Конвенцијата, ќе биде исполнет ако се избере весник со тираж од 1.500 примероци, над оној
со тираж од 500 примероци.
22

•23•

Ако предвидената постапка вклучува јавна расправа, треба да знаете дека известувањето
мора да содржи доволно информации за времето и местото на одржување на предвидената
јавна расправа (член 6 став 2 (г)). Ако постапката не вклучува јавна расправа, тогаш треба да
ги доставите коментарите во дадениот временски рок. Ако не сте сигурни дали постапката
вклучува јавна расправа, контактирајте го надлежниот орган за да го потврдите истото.
Подгответе се ПРЕД да започне јавната расправа:
• Проверете ја и анализирајте ја содржината на достапните документи. Водете евиденција
за документите што фалат и доколку се појави овој проблем пренесете го во вашите
коментари (особено во писмена форма).
• Проверете ги дадените информации, на пр. локацијата на проектот, опсегот, итн.
• Споредете го потенцијалното влијание врз слични активности, или споредете го
влијанието врз истата активност, но на слична локација, на пр. влијанието врз заштитено
подрачје.
• Однапред осмислете прашања и првични коментари, и разјаснете ја постапката за
учество на јавноста (каква ќе биде одлуката, дадениот рок за испраќање коментари,
до кого треба да ги испратите коментарите, итн.).
• Информирајте ги и поканете ги медиумите да известуваат на јавната расправа.
ЗА ВРЕМЕ НА јавната расправа:
• Осигурајте се дека постои снимка или записник од дискусијата, и проверете дали
вашите коментари се соодветно евидентирани.
• Провери го присуството - мора да има најмалку еден претставник од надлежната власт.
• Внимателно следете ја дискусијата и запишете било какви нови или дополнителни
информации.
• Практикувајте го вашето право на учество - изнесете ги вашите коментари и разјаснете
ги прашањата што ги имате за време на јавната расправа. Водете евиденција и побарајте
да бидат соодветно евидентирани од страна на властите.
• Избегнувајте дискусија надвор од официјалниот дел на јавната расправа, или било
каква дискусија надвор од темата.
• Поврзете се со присутните претставници на медиумите коишто ја покриваат јавната
расправа. Можете да им го привлечете вниманието кон детектираните пропусти во
постапката. Исто така, можете да ги користите помошните алатки за документација и
комуникација, како што се социјалните медиуми (на пр. Фејсбук во живо).
• Обрнете внимание на другите говорници. Може да стекнете сојузници кои ги
поддржуваат вашите коментари.
ПЕРИОДОТ ПО јавната расправа/ПОДНЕСУВАЊЕ НА КОМЕНТАРИ (истото ќе важи и во
случај да не се организира јавна расправа):
• Подгответе ги вашите (завршни) коментари во усна или писмена форма, и предадете ги
на одговорното тело. Ако изберете да ги подготвите во усна форма, осигурајте се дека
сите се целоснo забележани и осигурајте се да добиете писмена потврда од јавната
власт.
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• Совети при подготовка на коментарите:
◦ Обидете се да вклучите што е можно повеќе факти.
◦ Повикувајте се на научни трудови, стручни мислења и слични документи, коишто
ќе дадат тежина на вашите коментари.
◦ Поддршката од експертската или локалната заедница секогаш е предност.
◦ Од техничка гледна точка, обидете се да ги подредите коментарите на што е
можно попрецизен начин (да ги организирате во поглавја/ставови итн.).
◦ На крајот од вашите коментари или на крајот од вашата изјава, љубезно потсетете
ја јавната власт дека има обврска соодветно да ги земе предвид коментарите и
дека го очекувате резултатот во писмена форма.
◦ Вклучете ги вашите податоци за контакт.
• Многу е важно да ги испратите коментарите до надлежната власт во законски
дадениот рок. Оттука, правилно запомнете ги датумите/крајните рокови.
Пример: Во Р. Македонија е објавена информација за изготвена ОВЖС студија
во националниот весник на 1-ви октомври, 2018 година. Релевантната власт
(Министерство за животна средина) ја објави на ОВЖС студија на нивната вебстраница и ја направи достапна на увид на 3-ти октомври, 2018 година. Одредениот
рок за коментирање е 30 дена. Периодот за коментирање завршува на 2-ри ноември,
2018 година. Избегнувајте поднесување на коментарите во последен момент.
• Навремено осигурајте се дека има доказ за поднесувањето на вашите коментари
(како на пример, потврда за поднесување, архивски број на релевантната власт,
електронска пошта, итн.).

Учество во постапката на донесување одлуки со прекугранично влијание
Друг исто толку важен механизам поврзан со учеството на јавноста е Конвенцијата
за проценка на влијанието врз животната средина во прекуграничен контекст („Еспо
Конвенција”), усвоена во Еспо, Финска, на 25-ри февруари, 1991 година. Еспо Конвенцијата
ја утврдува поврзаноста помеѓу учеството на јавноста и проценката на влијанието врз
животната средина. Членот 4 став 2 е особено релевантен во однос на учеството на јавноста.
Еспо Конвенцијата ги обврзува Страните да направат проценка на влијанието на одредени
активности врз животната средина во рана фаза на планирање и ги обврзува државите да
се известуваат и да се консултираат меѓусебно за сите поголеми проекти што најверојатно
ќе имаат значително негативно прекугранично влијание врз животната средина (ве молиме
консултирајте го случај бр. 4, страница 52).
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Дијаграм 2. Учество на јавноста во процесот на донесување одлуки во постапката на ОВЖС
во Р. Македонија (вклучувајќи го и прекуграничното влијание)
Постапка за ОВЖС со прекугранично влијание

Постапка за ОВЖС

Во рок од 30 дена
Инвеститорот поднесува до ЈВ* писмо
за намера во врска со проектот

ЈВ ја информира потенцијално
засегнатата страна за проектот и
ја поканува на учество во постапката

Потенцијално засегнатата држава
ја известува ЈВ дека има намера
да учествува во постапката
Во рок од 30 дена

Во рок од 5 дена

Јавната власт го препознава
прекуграничното влијание

Писмото за намера објавено од ЈВ во
барем еден национален дневен весник
или на веб-страницата на ЈВ

Сака да учествува

Не сака да учествува

Јавната власт ги подготвува сите релевантни
документи на јазикот на засегнатата страна

Во рок од 30 дена
Засегнатата јавност од потенцијално засегнатата
држава ги има истите права како националната
засегната јавност и невладините граѓански организации

ЈВ одлучува дали е неопходно
да се спроведе постапка за ОВЖС
Во рок од 5 дена
ЈВ донесуваат одлука дали
има потреба да се спроведе ОВЖС и ја
објавува во најмалку еден национален
дневен весник, на веб-страницата на ЈВ
и огласната табла на ЈВ

Во рок од 15 дена

Засегнатата јавност може да
поднесе жалба до Државната управа
во втор степен

Ако донесената одлуката е да се спроведе
ОВЖС, во рок од 5 дена
ЈВ го ОВЖС и ги објавува
во најмалку еден дневен
национален весник, на веб-страницата
и огласната табла на ЈВ

Засегнатата јавност може да поднесе
коментари на обемот на ОВЖС

Инвеститорот ја подготвува нацрт-студијата за
ОВЖС и го доставува до ЈВ (инвеститорот мора
да ангажира најмалку еден експерт за ОВЖС)

ЈВ ја објавува нацрт-студијата за ОВЖС.
Информациите за студијата на ОВЖС се
објавени во најмалку еден национален
дневен весник и на веб-страницата на ЈВ
Најрано 15 дена

Во рок од 30 дена

Најдоцна 25 дена

ЈВ организира јавна расправа.
Информациите за јавната расправа
се објавуваат во најмалку еден дневен весник
и на локална телевизиска или радио станица
Постапката за
ОВЖС е завршена

Засегнатата јавност може да поднесе
коментари за нацрт-верзијата на ОВЖС

Засегнатата јавност може да учествува
и да поднесува коментари

Потребна е ревизија
на постапката
за ОВЖС

Во рок од
60 дена
ЈВ подготвува и објавува извештај за
адекватноста на студијата за ОВЖС
Во рок од 40 дена
Одлуката на ОВЖС (одобрена/ неодобрена)
ЈВ ја објавува во еден дневен весник,
на веб-страницата и огласната табла на ЈВ

Во рок од 15 дена

Засегнатата јавност може да поднесе жалба
до Државната управа во втор степен

Инвеститорот мора да отпочне со градба во
рок од 2 години откако е донесена одлуката

*ЈВ = Јавна власт
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УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ПЛАНОВИ,
ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ ПОВРЗАНИ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (ЧЛЕН 7)
Членот 7 го опфаќа учеството на јавноста во однос на усвојување на планови, програми и
политики поврзани со животната средина. Разликата во учеството на јавноста во донесувањето
одлуки поврзано со активности, е во тоа што согласно со членот 7 се бара одредбите да се
применуваат врз „јавноста”, но не на конкретната „засегнатата јавност” (како што е утврдено
во член 6). Покрај очекуваните претставници на групите од интерес, кои традиционално се
вклучени во овие процеси, може да учествуваат и други членови на јавноста кои ќе дознаат
за процедурата преку задолжително известување.23
Членот 7 им овозможува поголема флексибилност на јавните власти, во изнаоѓање на
соодветни решенија за учество на јавноста во донесување на одлуки. Секоја држава треба да
направи соодветни и/или други одредби за јавноста да може да учествува во транспарентна
и фер процедура, откако ќе и ги обезбедат неопходните информации (тогаш се применуваат
членовите 6, 3, 4 и 8, ве молиме осврнете се на воведниот дел).24
Конвенцијата не ги дефинира термините „планови”, „програми” и „политики”. Следниве
видови планови, програми и политики може да се сметаат за „поврзани со животната
средина”25:
- Оние коишто „би можеле да имаат значителен ефект врз животната средина” и за
коишто е потребно СОЖС;
- Оние коишто „би можеле да имаат значителен ефект врз животната средина”, но немаат
потреба од СОЖС, како на пример, оние што не ја поставуваат рамката за развојна
согласност;
- Оние коишто „би можеле да влијаат врз животната средина”, но ефектите не се
„значајни”, како на пример, оние кои ја одредуваат намената на малите области;
- Оние коишто имаат за цел да помогнат во заштитата на животната средина.
Кога станува збор за развојот на хидроенергија, треба да обрнете внимание на плановите,
програмите и политиките поврзани со:
- Енергетски и климатски прашања (вклучувајќи ги националните стратегии за развој
на енергијата, националната стратегија за климатски промени, национални придонеси
кон климатските промени - НДЦ, итн.);
- Обновливи извори на енергија (ОИЕ) (вклучувајќи го националниот план за
искористување на ОИЕ)26;
23

Прирачник на Архуската Конвенција, стр. 179

Условот за „рано учество на јавноста во случај кога сите опции се отворени” треба да се разгледува, пред сè во рамките на концептот
за ниво во постапката на донесување на одлуки, при што во секоја фаза на донесување на истите, се разгледуваат одредени опции и се
избираат со учество на јавноста. Секоја последователна фаза на донесување одлуки ги потенцира само прашањата во рамките на веќе
избраната опција во претходната фаза. Така, според потребите на одредена држава и предметот на донесувањето одлуки, Страните
имаат одредена дискреција во однос на опсегот на опции кои треба да се дискутираат во секоја фаза од донесувањето на одлуките.
Таквите фази може да вклучуваат различни последователни стратешки одлуки согласно со член 7 од Конвенцијата (политики, планови
и програми) и разни поединечни одлуки согласно со член 6 од Конвенцијата со кои се утврдуваат основните параметри и основната
локација на одредена активност, неговиот технички дизајн, и најпосле, неговите технолошки спецификации поврзани со специфични
еколошки стандарди. Во рамките на секоја постапка, таму каде што е потребно, учеството на јавноста треба да се обезбеди во рана
фаза на постапката кога сите опции се отворени и може да се спроведе ефективно. (Европската заедница ACCC/C/2006/17; ECE/
MP.PP/2008/5/ Add.10, 2 мај 2008, став 51)
24

25

Прирачник на Архуска Конвенција, стр. 176

Засегнатата страна го информираше Комитетот дека „немаше компликации во донесувањето на одлука за развојот на индустрискиот
парк”. Тој ја потенцираше одлуката бр. 8 на Советот за територијално приспособување на Република Албанија во однос на „одобрување
на индустриски и енергетски парк – Валона”, да го одобри развојот на „индустрискиот и енергетскиот парк - Валона”, и беше донесена
одлука само за локацијата (лоцирање). Сепак, ова не го одвлекува вниманието од значењето на одлуката, како и во отворањето на
патот за поконкретни одлуки на идните проекти, така и за спречување на други потенцијално конфликтни намени на земјиштето. На
неколку министерства им беше наложено да ја спроведат оваа одлука. Одлуката стапи во сила веднаш. На Комитетот му беше јасно
дека ова е одлука донесена од страна на јавната власт, и дека одредено парче земја треба да се искористи за одредена цел, дури и и
ако се потребни дополнителни одлуки, пред да се продолжи со некоја од планираните активности. (Албанија ACCC/C/ 2005/12; ECE /
MP.PP /C.1 / 2007/4 /Add.1, 31 јули 2007 година, став 72)
26

•27•

-

Управување со водите (национална стратегија за управување со водите, планови за
управување со речен слив, итн.);
Просторно планирање (национален просторен план, национален развоен план,
документација за национален развој, итн.)27.
Финансии и буџет.

Оваа листа е индикативна.

Членот 7 на Архуската Конвенција и проценка на стратешка оценка на животната
средина на ЕУ (СОЖС) утврдени со директивата на СОЖС28
Додека Архуската Конвенција не ги обврзува Страните да вршат процена на животната
средина, сепак, правната основа за разгледување на аспектите на животната средина на
плановите, програмите и политиките, е предуслов за спроведување на член 7 од Конвенцијата.
На пример, согласно член 7 Страните треба „да водат сметка за резултатот од учеството на
јавноста” и имплицира дека мора да постои правна основа за да се земат предвид еколошките
аспекти на плановите, програмите и политиките. Слично на тоа, барањето да се земе предвид
резултатот од учеството на јавноста, укажува на потребата за воспоставување на систем за
оценување на коментарите. Конкретните постапки за учество на јавноста во контекст на СОЖС
се вредна алатка и можат да помогнат во спроведување на членот 7. СОЖС им обезбедува на
јавните власти еден процес за интегрирање на влијанијата врз животната средина во развојот
на плановите, програмите и политиките29. Два важни инструменти за СОЖС, се Директивата
за СОЖС на ЕУ, и Протоколот за СОЖС на Еспо Конвенцијата30.

27
Комитетот, исто така утврди дека со тоа што не се обезбедило учество на јавноста во процесите на донесување одлуки за означување
на користењето на земјиштето, Владата на Ерменија не постапила според членот 7 од Конвенцијата. (Ерменија ACCC / C / 2004/8; ECE
/ MP.PP / C.1 / 2006/2 / Add.1, 10 мај 2006, став 43)
28
Директива 2001/42/EC на Европскиот парламент и на Советот од 27-ми јуни, 2001 година, со цел проценка на ефектите на одредени
планови и програми врз животната средина (http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm)
29

Архуска Конвенција стр. 174

30

Линк до протоколот на СОЖС кон Еспо Конвенцијата:https://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html

Засегнатата јавност може да поднесе жалба
против одлуката до
Државната управа во втор степен

Следење на спроведувањето
на планот на СОЖС

ЈВ ја објавува донесената одлука
за планот на веб-страницата на ЈВ

ЈВ одлучува за нацрт-планот и нацрт-извештајот на
СОЖС (мора да се земе предвид јавната консултација)

Засегнатата јавност може да поднесе тужба
до Управниот суд или да иницира
инспекциски надзор
до надлежниот инспекторат

Засегнатата јавност може:
- Во рок од 15 дена: да поднесе жалба до Државната управа
- Во рок од 30 дена: да поднесе тужба до Управниот суд
(кога тужбата не е пропишана со закон врз основа на кој се подготвува/усвојува планот)
- Нема законски рок: во некои случаи, засегнатата јавност може да поднесе иницијатива
за оценување на уставноста до Уставниот суд (просторни планови, итн.)

Ревизија на нацрт-извештајот
и нацрт-планот на СОЖС

Во рок од 30 дена, ЈВ одлучува за коментарите (прифатени/одбиени)

Финален извештај и план
на СОЖС

Во рок од 30 дена од одговорот/во рок од 30 дена
од денот на истекот на рокот за доставување одговор

Засегнатата јавност може да поднесе коментари
на нацрт-извештајот и нацрт-планот на СОЖС

Засегнатата јавност може да учествува и да дава
коментари на нацрт-извештајот и нацрт-планот на СОЖС

Најдоцна 25 дена

Во рок од 30 дена

ЈВ организира јавна расправа за нацрт-извештајот
и нацрт-планот на СОЖС

Најрано 15 дена

ЈВ ги објавува истовремено нацрт-извештајот
и нацрт-планот СОЖС на веб страната на ЈВ

Во рок од 15 дена

ЈВ го подготвува нацрт-извештајот на СОЖС и нацрт-планот (овој процес треба да се спроведува паралелно)

ЈВ ја објавува одлуката да се спроведе/да не се спроведе
СОЖС и дава мислење за обемот на планот

Во рок од 15 дена

Одлука да се спроведе/да не се спроведе
СОЖС за поднесениот план од страна на ЈВ*

*ЈВ = Јавна власт одговорна
за усвојување на планот

Постапка за усвојување на стратегија, план или програма
(понатаму во дијаграмот именувана како план)
на национално, регионално и локално ниво во Р. Македонија
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Дијаграм 3. Учество на јавноста во процесот на донесување одлуки
во врска со плановите и програмите во постапката на СОЖС во Р. Македонија
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УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ВО ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИТЕ, ПРАВИЛАТА
И ПРАВНО-ОБВРЗУВАЧКИ НОРМАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ (ЧЛЕН 8)
Членот 8 од Архуската Конвенција упатува на учество на јавноста во одредена област од
процедурата на донесување на одлуки: подготвка на јавната власт во изготвувањето на законите,
правилата и правно-обврзувачките нормативни инструменти -се додека се изготват нацртправила од страна на извршната власт и се предадат на законодавната власт. Поради тоа, треба
да се превземат следниве чекори:
(а) треба да се утврди временската рамка со цел ефективно учество;
(б) нацрт-правилата ќе треба да се објават, или бидат јавно достапни на друг начин; и
(в)на јавноста ќе треба да и се даде можност да коментира, непосредно или преку
репрезентативните консултативни тела.
Резултатот од учеството на јавноста ќе се земе предвид, колку што е можно повеќе.
Терминот „правила” во овој дел ќе се употребува во најширока смисла и може да вклучува
одредби, регулативи, уредби, инструкции, нормативни налози, норми и правила. Тука спаѓаат:
Законот за заштита на природата, како и законите за определување на заштитени подрачја
(особено ако законот ги дефинира зоните на дозволени или недозволени активности), Законот
за водите и нормите кои го одредуваат биолошкиот минимум, или дозволите за вода, итн.
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Дијаграм 4. Учество на јавноста во процесот на донесување одлуки во врска со регулативата во Р. Македонија

*ЈВ = Јавна власт

ЈВ* донесува одлука за подготовка на извршна регулатива
во врска со животната средина (закон, подзаконски акт,
правилник, итн.) и ја назначува засегнатата јавност

ЈВ го објавува решението за одлуката на веб-страницата на ЈВ и во електронскиот регистар на прописи https://ener.gov.mk
Одлуката мора да содржи информации за постапката за јавна консултација, вклучувајќи информации за јавната расправа

Ако Регулативата е поврзана
со заштитено подрачје,
се консултира со:
- Министерство за животна
средина и просторно планирање
- Совет за заштита на природата

ЈВ ја објавува предлог-регулативата заедно
со извештајот на ПВР на нивната веб-страница
(Ако регулативата е поврзана со заштитеното
подрачје, заедно со предлог-регулативата,
ЈВ го објавува и предлогот за зонирање)

Засегнатата јавност може да поднесе
коментари кон предлог-регулативата
Доколку предлогот-регулативата е
поврзана со заштитеното подрачје,
засегнатата јавност, исто така може
да поднесе коментари кон
нацрт-верзија за зонирањето

Најрано 15 дена - Најдоцна 25 дена
Засегнатата јавност може да
учествува на јавната расправа
и да поднесе коментари на
предлог-регулативата

ЈВ организира јавна расправа

Во рок од 30 дена ЈВ поднесува
одговори на коментарите
(прифатени/одбиени)

Веднаш по истек на рокот од
30 дена или во рок од 15 дена
од денот
на добиените одговори

Засегнатата јавност може да:
- поднсе Управен приговор до ЈВ;
- поднесе тужба до Управен суд, или
- да иницира инспекциски надзор
до надлежниот инспекторат

ЈВ ја поднесува ревидираната
предлог- верзија на Регулативата
до Владата

Доколку регулативата претставува
подзаконски акт Владата ја усвојува
на седница

Нема
законски рок

Доколку регулативата претставува закон
Владата ја прифаќа/одбива предлог-верзијата
на Регулативата и ја поднесува на усвојување
до Собранието на РМ

Собранието ја разгледува
регулативата во матичната комисија
и ја усвојува на седница

Нема
законски рок

Јавност може да поднесе
иницијатива за испитување на
уставноста до Уставниот суд

Јавност може да поднесе
иницијатива за испитување на
уставноста до Уставниот суд
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СТОЛБ 3: ПРИСТАП ДО ПРАВДА
Пристап до правдата e основно човеково право (член 9) и овозможува да се поведе
административна или судска постапка ако:
• Правото на пристап до информации е прекршено (член 9.1) [консултирајте го поглавје
Столб 1: Пристап до информации]:
– информациите се обезбедени, но тие се нецелосни и/или неважни во однос на
поднесеното барање;
– Пристапот до информации е одбиен;
– Не е даден одоговор во одредениот рок (пр. 1 (+1) месец).
• Правото на учество е прекршено (член 9.2) [консултирајте го поглавје Столб 2: Учеството
на јавноста]:
– Не е дадено известување за постапката за донесување одлуки;
– Средствата кои служат за известување не се ефикасни во известувањето на
засегнатите страни;
– Известувањето е дадено во доцна фаза од постапката;
– Известувањето не го содржи ниту минимумот од бараните информации;
– Подетални информации за проектот, програмата или планот, не се достапни;
– Постапката не дозволува поднесување на коментари;
– Во врска со коментирањето, не е опфатено следното:
o Тој што ја носи одлуката не може да даде разумно објаснување за причината да не
се земе предвид одреден коментар во конечната одлука;
o Одлуката не е објавена;
o Објавената одлука не го вклучува образложението за истата.
• Законите од областа на животната средина се прекршени (член 9.3):
– Оспорување на актите и пропустите од страна на физички лица, коишто ги прекршуваат
законите поврзани со животната средина;
– Може да се оспорат актите и пропустите од страна на јавните власти, коишто ги
прекршуваат законите поврзани со животната средина.
(Оваа одредба има неколку услови, вклучувајќи го и правото да се покрене случај, кој
треба да исполни одредени критериуми - најчесто интересот на засегнатата страна.
Тој е познат како „ locus standi ”).
Државите се должни да и обезбедат пристап на јавноста до информациите за
административните и судските процедури на разгледување, и треба да воспостават соодветни
механизми за да се отстранат или редуцираат финансиските или останатите пречки за пристап
до правдата.
Членот 9 од Конвенцијата им дава посебен статус на граѓанските организации за заштита
на животната средина и го оправдува нивниот интерес во случаите на пристап до правдата
и нивното правото да учествуваат во донесувањето на одлуки, па затоа се употребува „locus
standi” за да може да се донесат случаите до овие инстанци.
Пристапот до жалбена постапка обично се постигнува преку административна жалба
до телата назначени од тој што ја носи одлуката (на пример, Државната комисија за
одлучување во втор степен), и преку судовите (на пример, Управниот суд).
Во одредени случаи, каде што било кој од средствата за пристап до правдата, не
можат успешно да се искористат, постојат неколку постапки кои може да се направат на
меѓународно ниво, вклучувајќи го механизмот за усогласување на Конвенцијата (Механизмот
за усогласување на Архуската Конвенција), и во некои случаи, и Европскиот суд за човекови
права.
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Поднесување на жалба до повисока инстанца во Р. Македонија
Ова едноставно значи дека ако не сте задоволни со одлуката на службеното лице, секогаш
можете да се обратите до повисока инстанца во хиерархијата. Согласно Законот за општата
управна постапка, решенијата издадени во прв степен подлежат на жалба до повисок орган
во согласност со законот (на пример, одлуката издадена од Министерството за животна
средина е предмет на жалба до Државната комисија за одлучување во управните постапки и
постапките од работен однос во втор степен).
Исто така, постапка (жалба, приговор или иницијатива за инспекциски надзор) до
повисокиот орган може да се иницира ако јавната власт не постапила по барање на странката,
во утврдениот временски период или до одредениот датум (на пример во рок од 30 дена од
барањето за пристап до информациите).
Жалбата треба да се поднесе во рок од 15 дена од денот на приемот на решението за
одлуката, освен ако не е поинаку определено со посебен закон. Крајниот рок за поднесување
жалба се смета од датумот на прием на решението на одлуката31.
Жалбата во управна постапка може да се испрати до надлежниот орган, или директно
до повисокиот орган. Ако се испрати до повисокиот орган, жалбата прво се доставува до
надлежниот орган за да се провери допуштеноста на жалбата. Во рок од седум дена од
поднесувањето на жалбата, надлежниот треба да провери дали жалбата е допуштена
(навремена и правилно изјавена од овластено лице).
Доколку е допуштена, надлежниот орган е должен да ја предаде жалбата и сите документи
поврзани со истата на повисока инстанца, која пак, потоа има право да:
а) го поништи првостепениот акт (делумно или целосно) и да побара од првостепениот
орган повторно да ја разгледа постапката со конкретни насоки како да се измени и
надополни; или
б) да го поништи првостепениот акт, да ја преиспита управната постапка и да донесе
нов управен акт на предметот (доколку тужбата е поднесена за дело што претходно
било поништено од страна на повисока инстанца, но надлежниот орган не ги следел
конкретните упатства за измени и надополнувања).
Управната постапка за поднесување на жалба треба да се заврши без одложување, и
најдоцна во рок од 60 дена од денот на приемот на жалбата заедно со сите пропратни
документи коишто се однесуваат на истата.
Во текот на управната постапка на поднесување на жалба, управниот акт не може да се
спроведе, освен во случаи кога со закон е утврдено дека жалбата го одлага извршувањето на
актот.

Административните одлуки донесени од комисија (преку постапка за административна тужба) и административни одлуки за коишто
постапката за управна тужба не е предвидена со закон и се предмет на управен спор (Управниот суд).

31
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Поднесување на тужба до Управниот суд на Р. Македонија
Македонија има посебен суд кој одлучува по тужби против управни акти, тоа е Управниот
суд. Во управните спорови, судот одлучува за законитоста на управните акти (во форма на
одлука донесена од властите).
Поведувањето на управниот спор започнува со поднесување на тужба.
Тужбата може да се поднесе во рок од 30 дена од денот на прием, или од денот кога
лицето е информирано за управниот акт.
Управен спор може да се поведе против:
- управен акт донесен во втор степен (конечен управен акт);
- управен акт донесен во прв степен, којшто не може да се обжали преку управна постапка;
или
- надлежен орган кој не постапил по барањето на Странката, како што е пропишано со
закон.
Управниот акт може да се оспори доколку:
- законот е неправилно применет (суштински проблем);
- актот е издаден од неовластен орган; или,
- ако спроведената постапка не е во согласност со законот (процедурално прашање).
Практични совети за содржина на тужба според македонскиот закон:
1. Име на судот до кој се поднесува предметот;
2. Име, презиме и место на живеење на подносителот; или, името и адресата на седиштето
како што е заведено во Централниот регистар;
3. Одлука (на пр. име, број) против поднесената тужба, во оригинал или заверена копија;
4. Образложение на барањето и на придружните документи (приложено образложение
за прекршување на законот или образложение за постапката доколку не била правилно
спроведена) кое задолжително вклучува:
- докази кои го поддржуваат барањето;
- повикување на закони и прописи кои ја поддржуваат тужбата;
5. Предлог во однос на тоа како судот треба да го реши проблемот (на пр. обемот и насоката
на предлогот за поништување или ревизија на управниот акт);
6. Потпис на подносителот на жалбата (во случај кога ќе поднесете жалба)/тужителот (во
случај кога ќе поднесете тужба) и датум на поднесување.
Тужбата и сите придружни документи мора да бидат доставени до судот, односно да се
предадат лично, или да се испратат по пошта. Поднесувањето на тужбата не значи дека
административниот акт врз кој е предмет на истата, ќе биде суспендиран.
Во прилог на првичниот сет на документи, треба да се достави копија за секој обвинет вклучен
во правниот случај. Обвинетиот во овој случај е јавната власт (на пример, во одлуката за барање
на дозвола од ОВЖС, обвинетиот е Министерството за животна средина).

Општо земено, Управниот суд по управни спорови одлучува на затворена седница. Судот
одлучува за законитоста на актот и за самата управна работа. Во пресудата, судот ја прифаќа
тужбата како основана или ја отфрла како неоснована. Покрај тоа, судот може да одлучи за
управниот предмет.
Ако Управниот суд не донесе одлука во ваша корист, може да поднесете жалба до Вишиот
управен суд.
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Дијаграм 5. Пристап до правната процедура во Р. Македонија
Ако законот не превидува
правен основ
за поднесување на жалба

Прекршување на вашите права
со управен акт

Прекршување на вашите права
поради отсуство на управен акт,
постапка или одговор
Веднаш штом ќе истече
законскиот рок за одговор
на жалбата

Во рок од 15 дена
Во рок од 30 дена од прекршувањето/отсуство
на административен акт, постапка или одговор

Жалба/приговор/иницијатива
за надзор до повисок орган
(комисија, министер, итн.)

Решението не е
во Ваша корист

Во рок од 30 дена

Тужба до Управниот суд

Решението е во ваша корист:
- Актот е поништен;
- Актот е укинат; или
- Актот е изменет, во
случаи утврдени со закон

Тужба до Управниот суд

Сослушување во суд (Управниот суд одлучува
по правило на нејавна седница)

Пресудата е во Ваша корист:
- Актот е поништен;
- Актот е укинат; или
- Актот е изменет, само во
случаи утврдени со закон

Пресудата не е
во Ваша корист
Во рок од 15 дена

Жалба до Виш управен суд
Известување до ЈВ
Во рок од 30 дена

ЈВ ја разгледува и ја
ревидира постапката /актот
*ЈВ = Јавна власт

Пресудата е во
Ваша корист

Пресудата не е во
Ваша корист
Во рок од 30 дена

Жалба до Врховниот суд
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СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ БР.1: ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ НАСПРОТИ ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ:
ПРИСТАП ДО СТРУЧНИ ИЗВЕШТАИ ЗА БИОДИВЕРЗИТЕТОТ НА НП
„МАВРОВО”
Историја:
Во 2011 година, јавното претпријатиe за управување со националниот парк НП „Маврово”
започна постапка за ревалоризација и репрогласување на Маврово за заштитено подрачје,
Категорија II - национален парк.32 Процесот на ревалоризација претставува професионална и
научна проценка на вредностите на природното наследство, и служи да се потврди, прошири,
да се зајакне или намали обемот и ефектот на заштитата, вклучувајќи го и изземањето или
стопирањето на истата. Репрогласувањето се заснова на резултатот од ревалоризацијата.
Оваа постапка ги содржи следните чекори:
- Подготовка на студија за ревалоризација и зони на управување
(заедно со предлог на дозволени/забранети активности во секоја зона);
- Подготовка на Законот за репрогласување заснован врз студија; и
- Подготовка на план за управување во временска рамка од 10 години.
Првиот подготвен документ, беше студијата за ревалоризација. Студијата беше поддржана
од дванаесет индивидуални експертски извештаи за секој аспект на биодиверзитетот на
паркот. Нацрт-студијата за ревалоризација беше објавена во септември, 2011 година,
додека јавната расправа беше закажана на 19 октомври, 2011 година. Во исто време, пет
индивидуални експертски извештаи беа достапни на интернет.
Причина за загриженост:
Конечниот предлог за зонирање во студијата за валоризација на националниот парк
„Маврово” не соодвестуваше со индивидуалните експертски извештаи. Недоследностите во
документите беа особено видливи на локациите каде што беа предвидени хидроенергетските
проекти. Два проекти наменети за ХЕ, беа вклучени во студијата заедно со приложени мапи,
на кои јасно се гледа како се вклопуваат совршено во зоните каде што инфраструктурните
активности не се строго забранети. Ова беше еден сигнал што укажуваше на тоа дека ЈУНП
„Маврово” ги злоупотребил експертските извештаи и „го адаптирал” зонирањето со цел да
се прилагоди на изградбата на голем број хидроенергетски проекти во паркот.
Активности и реакции на ГО и јавните власти:
Работната група за учество на јавноста (РГУ), беше дел од јавната расправа, и се осврна
на проблемот,којшто беше детално разработен во претходното поглавје. Веднаш штом
соопштивме дека постојат разлики помеѓу експертските извештаи и поставените зони во
студијата за валоризација, ЈУНП „Маврово” ги повлече сите стручни извештаи од интернет и
тврдеше дека студијата се базира на стручна проценка.

32

Закон за заштита на природата (2004), Член 187, Р. Македонија
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Во мај, 2012 година, ЈУНП „Маврово” одлучи да ги одбие сите наши коментари како
неосновани и да продолжи со постапката. Во јуни, 2012 година, ГО Фронт 21/42 достави
барање во писмена форма пратено преку пошта до ЈУНП „Маврово”, со цел да добие пристап
сите експертски извештаи, коишто произлегуваат од студијата за валоризација. Доколку се
овозможи пристап до сите експертски извештаи, ќе се обезбеди цврст доказ дека постојат
разлики во документите. Според македонскиот национален закон и Архуската Конвенција,
јавната власт мора да одговори на барањето во рок од 30 дена од приемот. Сепак, Фронт
21/42 не доби никаков одговор на барањето во законскиот рок. Според македонскиот
Закон за животна средина и Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер,
доколку националната власт не одговори на вашето барање во законскиот рок, тогаш ќе се
смета дека барањето е одбиено и може да се поднесе жалба.
Македонија има две нивоа на управна постапка (Управна комисија во втор степен и
Управниот суд). Доколку не сте задоволни од постапката за пристап до информации, можете
да поднесете жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации
од јавен карактер (Комисија за пристап до информации).
Следствено на тоа, Фронт 21/42 поднесе жалба до Комисијата за пристап до информации
во јули, 2012 година. Комисијата за пристап до информации утврди повреда и му нареди на
ЈУНП „Маврово” да одговори на барањето во рок од 7 дена. ЈУНП „Маврово” одлучи да го
одбие барањето за пристап до експертските извештаи. Решението за одлуката да се одбие
пристапот до информациите, беше дадено во писмена форма во септември, 2012 година. Во
решението за одлуката, ЈУНП „Маврово” изјави дека постои исклучок во правото на пристап
до информации, којшто се однесува на правото на интелектуална сопственост. Според тоа,
информациите не може јавно да бидат објавени.
Оваа одлука е во спротивност со одредбите на Архуската Конвенција и со слични
националните закони (т.е. Законот за животна средина и Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер), имено:
-

-

-

ЈУНП „Маврово” е орган кој ги поседува информации за животната средина во врска
со природните вредности на паркот и има обврска да собира и открива информации
за животната средина, како што се на пример експертските извештаи (член 5 од
Архуската Конвенција);
бараните информации веќе беа достапни во јавниот домен (ЈУНП „Маврово” ги
повлече извештаите по јавната расправа);
одлуката во врска со националниот парк беше во судир со идејата за заштита на
авторските права и трговските марки (права на интелектуална сопственост). Оксфам
Италија (како ентитет чии права се заштитени) има ограничена заштита (одредена
со рок) а правото на заштита всушност треба да штити економска награда (корист)
преку пазарни трансакции, коишто вклучуваат право на интелектуална сопственост.
Соодветно на тоа, објавувањето на извештаите (или овозможувањето на пристап до
нив) не може да биде во конфликт со правата на интелектуална сопственост - особено
имајќи предвид дека ЈУНП „Маврово” може да донесе одлука да се овозможи пристап
до информациите, и да побара паричен надоместок; и
решението на одлуката не содржи задолжителен тест за јавен интерес.

Како заклучок може да се каже дека ЈУНП „Маврово” ги злоупотребила исклучоците од
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
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Како резултат на тоа, во октомври, 2012 година, Фронт 21/42 поднесе втора жалба
против одлуката на ЈУНП „Маврово” до комисијата за пристап до информации. Комисијата
за пристап до информации пресуди во наша полза, утврдувајќи дека „според Архуската
Конвенција овие информации треба да бидат јавно обелоденети”. Дополнително, комисијата
го потврди фактот дека ЈУНП „Маврово” не го спровела задолжителниот тест за јавен интерес,
којшто мора да се спроведе согласно со националните закони, како и со Архуската Конвенција,
па според тоа ЈУНП „Маврово” направи процедурално прекршување.
Во декември, 2012 година, ЈУНП „Маврово” донесе нова одлука во однос на нашето
барање за пристап до информации и уште еднаш го одби пристапот до информациите. За
време на тој период, ЈУНП „Маврово” спроведе тест за јавен интерес и уште еднаш одлучи
да го одбие пристапот поради појава на конфликт со правото на интелектуална сопственост.
Ова ново одбивање на пристап заедно со тестот на јавен интерес, беа оспорени прво пред
Комисијата за пристап до информации во јануари, 2013 година, и потоа пред Управниот
суд во Македонија во април, 2013 година.
Во февруари, 2015 година, Управниот суд ја отфрли тужбата како неоснована и ја потврди
првостепената одлука. Управниот суд ја достави пресудата на Фронт 21/42 во февруари, 2017
година.
Управниот суд ја образложи својата пресуда со тоа што утврди дека ЈУНП „Маврово”
има право да не ги обзнани информациите поради конфликт со правото на интелектуална
сопственост и врз основа на тестот на јавен интерес. Меѓутоа, во донесената пресуда
не постоеше образложение за фактот дека информацијата била претходно достапна во
јавниот домен, ниту дека тестот за јавен интерес не ја оправдува заштитата на правото на
интелектуална сопственост.
Следствено на тоа, Фронт 21/42 започна со подготовка на меѓународна жалба
(комуникацијата до Комитетот за усогласување на Архус Конвенцијата). Пред да се испрати
комуникацијата, ЈУНП „Маврово” одлучи да ја повлече својата одлука и да даде целосен
пристап до извештаите.
Горенаведената постапка за пристап до информации за животната средина траеше
повеќе од 5 години.
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СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ БР.2: ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ НАСПРОТИ ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ:
ПРИСТАП ДО СТУДИИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА ВО ОДНОС НА
ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ ПРОЕКТИ ПОМАЛИ ОД 10 MW
Историја:
Според македонскиот Закон за животна средина, секој хидроенергетски проект (без оглед
на големината) е предмет на еколошка оценка. Проектите за хидроенергија со инсталиран
капацитет над 10 MW, или проект кој ќе ги вклучи акумулационите езера, се предмет на оценка
на влијанието врз животната средина (ОВЖС). Проектите со инсталиран капацитет помал од
10 MW, односно проектите со ниски перформанси на хидроенергија (МХЕ) се предмет на
изработка на елаборат за заштита на животната средина. Врз основа на таквите елаборати
наменети за оценување на проектите, Министерството за животна средина го одобрува или
не го одобрува спроведувањето на проектот.
Причина за загриженост:
Постапката за ОВЖС е темелно регулирана во македонскиот Закон за животна средина
со специфична обврска да дозволи пристап до информации поврзани со истата. Но, кога се
однесува на елаборат за заштита на животната средина, во законот нема одредена обврска
да се објават документите. Инвеститорот е должен да поднесе барање за одобрување, и да
изработи елаборат за заштита на животната средина во хартиена и електронска форма, до
Министерството за животна средина.
Во април 2015 година, Министерството за животна средина објави дека на територијата
на НП „Маврово”, се одобриле четири нови проекти за МХЕ засновани на елаборатите за
заштита на животната средина.
Активности и реакции на ГО и јавните власти:
Истиот месец (04/2015), Фронт 21/42 достави писмено барање до Министерството за
животна средина за пристап до информации, поточно да добие пристап до елаборатите за
заштита на животната средина и решенијата за одлуките за одобрување на четирите нови
МХЕ на НП „Маврово”. Форматот, во којшто требаше да се добие информацијата, беше копија
од елаборатите за заштита на животната средина во електронски формат (ПДФ формат на
компактен диск (ЦД)). Министерството за животна средина не одговори на барањето во
предвидениот законски рок од 30 дена. Оттука, Фронт 21/42 поднесе жалба до Комисијата
за пристап до информации во август, 2015 година. Комисијата за пристап до информации
го утврди прекршокот и го обврза Министерството за животна средина да одговори на
барањето во рок од 7 дена. Министерството за животна средина одговори на барањето
во септември, 2015 година, но одби да обезбеди копија од електронската верзија на
елаборатите, истакнувајќи дека, доколку навремено бидат известени, претставниците на
Фронт 21/42 можат да добијат делумен увид во документацијата.
Со оглед на големиот број на податоци што требаше да се анализираат (обично тоа е
повеќе од 100 страници техничка документација за еден проект), Фронт 21/42 ја продолжи
жалбената постапка до Комисијата за пристап до информаци.
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Во октомври, 2015 година, Комисијата за пристап до информации донесе пресуда во
корист на Фронт 21/42. Во образложението на одлуката, Комисијата за пристап до информации
утврди дека Министерството за животна средина мора да ги обезбеди информациите во
бараниот формат, освен ако информациите не се веќе достапни во друг формат (пропишано
со закон) или ако форматот предложен од Министерството е посоодветен. Во секој
случај, Министерството мора да даде образложение за одлуката зошто не ги обезбедиле
информациите во бараниот формат.
Во декември, 2015 година, Министерството достави одговор во кој повторно го одбива
пристапот до информации и уврди дека студиите кои се бараат за пристап, се предмет на
авторски права и само откако ќе се изврши административната проверка на конфликтот
кој се создава при нивното барање, ќе обезбеди пристап до истите. Ова не е во согласност со
одлуката на Комисијата за пристап до информации – а тоа е да се обезбеди целосен пристап
до бараната форма33.
Дополнително, оваа одлука беше во спротивност со Архуската Конвенција. Имено,
студиите за ОВЖС (или слични такви студии) се подготвуваат за целите на јавниот документ
во административна постапка и затоа авторот или инвеститорот не треба да има право да ги
задржи информациите од јавно објавување и притоа не смее да се повикува на законот за
интелектуална сопственост34.
Како резултат на тоа, во февруари, 2016 година, Фронт 21/42 поднесе две административни
претставки до Државниот административен инспекторат (како дополнение на поднесената
жалба до Комисијата) барајќи целоснo и соодветнo спроведување на решението.
Административните претставки се користат кога јавната власт не ја почитува одлуката од
хиерархиски повисоко администртивно тело или суд. Во март 2016 година, како резултат
на административните приговори од Државниот управен инспекторат, Министерството
за животна средина овозможи целосен и правилен пристап до елаборатите за заштита на
животната средина.
Горенаведената постапка за пристап до информации за животната средина траеше 1
година.

33
Според членот 4 од Архуската Конвенција, јавноста може да побара информации во одреден формат, на пр. во хартиена копија,
преку електронски медиуми, видеоснимки, аудио снимки, итн. По правило, јавната власт мора да го почитува барањето за пристап
до одреден образец, освен под специфични услови. Оваа одредба, исто така, значи дека јавните власти мора да обезбедат копии од
документите, покрај можноста за проверка на документите. Во своите наоди во соопштението ACCC/C/2008/24 (Шпанија), Комитетот
за усогласеност утврди дека засегнатата Страна не постапила во согласност со Конвенцијата во моментот кога властите коишто
одговориле на барање за пристап до информации не успеале да ги обезбедат информациите во електронска форма на ЦД-РОМ, како
што се бара, и наместо тоа, обезбедиле хартиени копии од информациите.
34

Романија ACCC/C2005/15;ECE/MP.PP/2008/5/Add.7, 16 April, 2018, para. 28
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СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ БР. 3: УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ВО ПРОЦЕСОТ НА
ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ЗА ОДРЕДЕНИ АКТИВНОСТИ - ПРОЦЕДУРА НА
ОВЖС ЗА ХЕ „БОШКОВ МОСТ”
Историја:
Проектот ХЕ „Бошков Мост” се наоѓа на територија на националниот парк „Маврово”
(повеќе од 80% од проектот ќе се гради во националниот парк). Тој вклучува изградба на
резервоар (брана висока 33 м), хидроелектрана со вкупен капацитет од 68 MW со годишно
производство од околу 118 GWh, тунел и отвор на резервоар до ХЕ. Проектот спаѓа во Анекс I
од Архуската Конвенција и Анекс I од Директивата за ОВЖС.
Причина за загриженост:
Во септември, 2010 година, АД ЕЛЕМ Македонија (државна компанија за производство на
електрична енергија) прати известување до Министерството за животна средина со намера
да го спроведе проектот (писмо за намера) во врска со проектот ХЕ „Бошков Мост” заедно со
обем на студија за ОВЖС. Во април, 2011 година, Министерството за животна средина донесе
решение со коешто побара да се изготви студија за ОВЖС и го утврди обемот на ОВЖС за
проектот без да се консултира со јавноста. Во јули, 2011 година беше направена и објавена
нацрт-студијата за оцена на влијанието врз животната средина (ОВЖС).
Активности и реакции на ГО и јавните власти:
Првиот период за поднесување на коментари беше за време на летните одмори, спротивно
на Архуската Конвенција. РГУ испрати коментар до Министерството за животна средина, и
Министерството го продолжи периодот на консултација до крајот на септември, 2011 година.
Како релевантен орган за спроведување на процесот, Министерството за животна средина и
просторно планирање организираше три јавни расправи во септември, 2011 година, две во
засегнатата област (НП „Маврово” и град „Дебар”) и една во главниот град на Р. Македонија
- Скопје. РГУ учествуваше во јавните расправи, поставуваше прашања и коментираше за
содржината на нацрт-студијата за ОВЖС во врска со проектот. По јавната расправа, РГУ
поднесе серија на коментари (вклучувајќи ги и коментарите од меѓународните експерти)
до Министерството за животна средина. Главниот коментар за студијата беше недостатокот
на значајни информации, коишто се неопходни за прецизна и објективна проценка на
влијанието на проектот врз животната средина, како и недостаток на предлози да се изнајдат
соодветни алтернативни решенија.
Утврдениот недостаток на комплетни и клучни информации во студијата за ОВЖС,
беше потврден и од страна на инвеститорот. Сепак, Министерството за животна средина,
официјално, никогаш не одговори на дадените коментари.
Како резултат на тоа, инвеститорот се согласи да спроведе едногодишно следење на
животната средина и биодиверзитетот на локацијата на проектот, пред да почне со изградба,
со цел да се отстранат недостатоците од студијата за ОВЖС. Понатаму, врз основа на добиените
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информации, инвеститорот се согласи да подготви дополнителни алтернативи и мерки за
ублажување. Мониторингот започна летото 2012 година, пред да започне изградбата и
требаше да биде завршен летото 2013 година. На консултативните состаноци во врска со
мониторингот, присуствуваа претставници од Министерството за животна средина.
Наспроти одлуката на инвеститорот да воспостави мониторинг, пред да почне изградбата,
Министерството за животна средина одлучи да го одобри проектот и да издаде решение
за спроведување на проектот во октомври, 2012 година. Фронт 21/42 поднесе жалба до
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос
во втор степен во 2012 година. Македонија има два нивоа на управна постапка (Државна
комисија за одлучување во втор степен и управен суд) и поради тоа, оваа жалба прво се
поднесува до соодветната Комисија. Жалбата беше поднесена во законскиот рок (15 дена од
последното објавување на одлуката). Државната комисија ја отфрли жалбата како неоснована
и го одобри решението за изведба на проектот во март, 2013 година.
Во април, 2013 година, Фронт 21/42 поднесе тужба против одлуката на Државната
комисија до Управниот суд. Тужбата беше поднесена во законскиот рок (30 дена од приемот
на решението). Во тужбата беше наведено дека студијата за ОВЖС за ХЕ „Бошков Мост”
беше нецелосна – факт, кој беше потврден со потребата да се спроведе мониторинг пред
изградбата. Друг аргумент беше недостатокот на соодветни и ефикасни јавни консултации –
на нашите коментари требаше да следи одговор пред да се почне со мониторингот кој беше
планиран пред да почне изградбата.
Управниот суд ја уважи тужбата како основана. Во пресудата, Судот утврди дека не
постои доказ за начинот на кој Министерството за животна средина ги вклучило коментарите
од јавноста. Имено, согласно Законот за животна средина, Министерството за животна
средина требаше да ја заснова својата одлука на студијата за ОВЖС, особено за извештајот за
компетентноста на студијата за оценување на влијанието на проектот врз животната средина,
како и врз јавната расправа и мислењата добиени во консултативниот период. Кога станува
збор за ОВЖС за ХЕ „Бошков Мост”, се утврди дека нема доказ за начинот на кој Министерството
за животна средина ја донесе својата одлука во однос на сите овие законски барања, бидејќи
недостасуваше листата со одобрени/одбиени коментари од консултациите и воедно немаше
доказ дека листата беше приложена до инвеститорот на проектот. Како последица на тоа,
Судот не можеше да го оправда резултатот од консултациите земени предвид во процесот на
донесување одлуки. Пресудата беше усвоена во декември, 2015 година, и стапи на сила во
мај, 2016 година. Одлуката на ОВЖС за ХЕ „Бошков Мост” беше официјално поништена во
јануари, 2017 година.
Постапката за ОВЖС на проектот за ХЕ „Бошков Мост” траеше 2 години (од 2010 година
означена како почеток на постапката до одобрението на ОВЖС, 2012 година). Пристапот до
правдата се одвиваше скоро 5 години.
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СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ БР.4: УЧЕСТВО ВО ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ
ОДЛУКИ СО ПРЕКУГРАНИЧНО ВЛИЈАНИЕ - ПРОЦЕДУРА НА ОВЖС ЗА ХЕ
„ЛУКОВО ПОЛЕ”
Историја:
Проектот ХЕ „Луково Поле” се состои од: (а) изградба на доводен канал со должина од околу
20 километри, паралелна патека на движење за пренос на вода од сливното подрачје Кораб до
резервоарот на „Луково Поле” и реката „Црн Камен” (пренос на вода од сливот на Јадранското
Море до Егејското Море) (б) брана висока 70 метри на „Луково Поле” со капацитет за складирање
од околу 39 милиони кубни метри, и (в) проектот МХЕ „Црн Камен” со околу 5 MW низводно
од Луково Поле. Помеѓу максималните и минималните нивоа на резервоарот, површината на
истиот ќе варира помеѓу 1,5 и 0,1 м2.
Проектот го зафаќа северозападниот дел на Македонија во планинскиот венец Кораб на
надморска височина од 1.500 метри во срцето НП „Маврово”. Дел од проектот се наоѓа во зона
каде што не е дозволено да се вршат ваков тип на активности (зона на строга заштита и зона на
активно управување).
Причина за загриженост:
Во јануари, 2010 година, АД ЕЛЕМ Македонија започна со подготовка на документацијата
за отпочнување на постапка за ОВЖС за ХЕ „Луково Поле” и извести дека има намера да го
спроведе проектот (писмо за намера). Врз основа на писмената пријава, во август, 2010 година,
Министерството за животна средина донесе одлука да се утврди дали ќе биде потребна да се
изготви студијата за ОВЖС.
Проектот вклучува пренос на вода од еден речен слив во друг, и како резултат на тоа,
зафатнината на проектот тесно се граничи со Р. Албанија и Р. Грција. Ова значи дека, писмото
за намера и решението на одлуката во однос на тоа дали да се изготви студија за ОВЖС, како
и обемот на истата, треба да бидат преведени на релевантните јазици и истите да се достават
во соседните земји, по пат на прекугранична постапка за јавна консултација според Еспо
Конвенцијата. Во решението на одлуката, прекуграничната компонента не беше спомената, како
и нејзиното влијание врз проектот, така што, ниту решението ниту писмото за намера не беа
преведени на други јазици, ниту беа проследени во соседните земји.
Активности и реакции на ГО и јавните власти:
Како последица на тоа, РУГ поднесе жалба до Министерството за животна средина, барајќи
да се поништи оваа одлука и постапката да се врати од самиот почеток, вклучувајќи ја и обврската
да се направи прекугранична консултација. Три години подоцна, во август, 2014 година, АД
ЕЛЕМ Македонија достави ново писмо за намери, во коешто беше вклучена и прекуграничната
компонента, но и доменот на студијата за ОВЖС.
РУГ поднесе коментари во врска со доменот на студијата за ОВЖС. Во ноември, 2014 година,
Министерството за животна средина донесе одлука за доменот на студијата за ОВЖС. Коментарите
на РУГ не беа целосно рефлектирани. Како резултат на тоа, во Декември, 2014, ГО Фронт 21/42
поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка во втор степен.
Во јануари 2017 година, Фронт 21/42 доби решение од страна на државна комисија за
одлучување во управна постапка, со коешто се тврди дека жалбата е неоснована. Во февруари,
2017 година, ГО Фронт 21/42, поднесе тужба до Управниот суд. Тужбата беше надополнета со
резултатот од одлуката на случајот на Бернската Конвенција (види Алатка 2: Бернска Конвенција).
Управниот суд не увои пресуда за овој случај до пишување на овој прирачник.
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СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ БР.5: НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НАСПРОТИ УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА - НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ
НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Историја:
Во 2009 година, македонската влада започна со подготовка на националната Стратегија за
развој на енергетиката. Документот беше подготвен од Македонската академија на науките и
уметностите под координација на Министерството за економија. Според авторите, стратегијата
го следи долгорочниот развој на енергетскиот сектор во Македонија на ефикасен начин, со што
ќе се обезбеди сигурно и квалитетно снабдување на потрошувачите со енергија. Овој долгорочен
развој вклучува изградба на повеќе од 10 големи хидро енергетски проекти (ХЕ), и преку 400 мали
хидро енергетски проекти (МХЕ). Во суштина, стратегијата предвидува развој на хидроенергијата
на секоја река во Македонија - речиси половина од хидроелектраните се планираат да се изградат
во заштитени области. Приоритетни ХЕ предвидени со стратегијата се: ХЕ „Луково Поле„ и ХЕ
„Бошков Мост” - кои се наоѓаат во НП „Маврово”. Дополнително, 20 МХЕ исто така се планирани
да се изградат на територијата на НП „Маврово”. Во процесот на подготовка на стратегијата,
Министерството за економија е должно да ја спроведе постапката за СОЖС и да овозможи рано
учество на јавноста во процесот.
Причина за загриженост:
Според Законот за животна средина, Министерството за економија треба да донесе одлука
за изготвување на националната стратегија за развој на енергетиката и одлука за спроведување
на постапка за СОЖС. Министерството за економија, заедно со одлуката за СОЖС, ја назначува
засегнатата јавност (релевантни органи, како и ГО) и ги известува, т.е. овозможува рано
информирање и учество на истите. Сепак, за подготовка на национална стратегија за развој
на енергетиката, Министерството за економија не донесе и не објави ниту една одлука. ГО
неофицијално беа информирани од страна на Македонската академија на науките и уметностите,
коишто работеа на тој проект.
Активности и реакции на ГО и јавните власти:
Според горенаведените причини, Фронт 21/42 заедно со други ГО поднесоа отворено писмо
до Министерството за економија, притоа барајќи директно учество во усвојувањето, како и во
спроведување на постапката за СОЖС (вклучувајќи ја и подготовката на извештајот за СОЖС).
Во јуни, 2009 година, (непосредно пред почетокот на летниот одмор) Министерството за
економија ја објави нацрт-верзијата на Националната стратегија за развој на енергетиката и
најави 30 дена период за коментирање. Стратегијата беше подготвена и објавена без извештај
на СОЖС (што е задолжително со закон). Извештајот на СОЖС се смета за суштинска информација.
Релевантноста на извештајот во подготовката на стратегијата се потврдува со фактот дека двата
документи треба да бидат подготвени во исто време и извештајот за СОЖС треба да влијае врз
развојот на сценаријата во стратегијата. Оттука, граѓанските организации испратија уште едно
алармантно писмо до Министерството за економија, барајќи суспензија на нацрт-националната
стратегија за развој на енергетиката, се додека не се изготви извештај на СОЖС.
Во февруари, 2010 година, Министерството за економија објави нацрт-извештај на СОЖС и
најави 30 дена консултативен период. Нацрт-извештајот на СОЖС беше нецелосен (извештајот
не ги анализираше многуте алтернативни решенија, не ги процени кумулативните ефекти, не
содржеше нетехничко резиме и сл.). Кога станува збор за хидроенергетските проекти во НП
„Маврово”, во извештајот на СОЖС се потенцираше следното: „ХЕ „Црн Камен” и акумулацијата
„Луково поле” и ХЕ „Бошков Мост” се наоѓаат во националниот парк „Маврово”, кој е кандидат за
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Емералд , што значи дека во иднина, со пристапувањето на Република Македонија во Европската
унија, ќе биде во Натура 2000. Треба да се земе предвид фактот дека ЕУ нема да дозволи
деградација на областите на Натура 2000. Дополнително, проектите се во конфликт со Законот
за заштита на природата”. Оваа забелешка не беше рефлектирана во националната стратегија за
развој на енергетиката.
Само 8 дена по објавувањето на извештајот на СОЖС, Министерството за животна средина
одржа јавна расправа. На јавната расправа имаше само еден претставник на јавноста - претставник
од Фронт 21/42. Фронт 21/42 поднесе коментари за нацрт-стратегијата.
На 20 април, 2010 година, владата го објави усвојувањето на националната стратегија за
развој на енергетиката. Конечната верзија на стратегијата не се разликуваше од првиот нацрт
којшто беше претходно објавен. Министерството за економија никогаш официјално не одговори
на коментарите.
Во 2015 година, Министерството за економија ја започна ревизијата на националната
стратегија за развој на енергетиката (за периодот од 2015 до 2035 година). Ревизијата на
стратегијата е задолжителна согласно со Законот за енергетика. Кога станува збор за ревидираната
нацрт- стратегија, Министерството за економија подготви нацрт-извештај за СОЖС. Новиот нацрт
на извештајот за СОЖС го опфати проблемот во однос на развојот на хидроелектраните во
заштитените подрачја, особено во однос на плановите за изградба ХЕ во НП „Маврово”. Сепак,
проблемите поврзани со хидроенергијата коишто беа идентификувани во извештајот на СОЖС,
не беа отсликани во ревидираната нацрт-стратегија за развој на енергетиката.
Постапката за јавна консултација за ревидираната нацрт-стратегија и за нацрт-извештајот за
СОЖС, повторно не беше правилно имплементирана (односно не беше во согласност со Архуската
Конвенција). Имено, периодот на консултации во врска со документите, вклучувајќи ја и јавната
расправа, беше закажан во јули за време на летниот одмор и „засегнатата јавност” (вклучувајќи
не и нас - граѓанска организација) не беше поканета да учествува на јавната расправа.
Поради недостаток на соодветна јавна консултација, ГО Фронт 21/42 и ГО “Еко-свест” побараа
јавна расправа во македонското Собрание. Јавните расправи и надзорните сослушувања се
правен инструмент, и со помош на нив, Собранието може формално да го оцени спроведувањето
на законите и другите активности на владата и државните органи. Во декември, 2015 година,
Собранието организираше јавна расправа за пошироката публика, и за граѓанските организации.
За време на расправата, Фронт 21/42 и Еко-свест побараа ревизија на националната стратегија
за развој на енергетиката, во согласност со забелешките на извештајот на СОЖС, како и да
се овозможи соодветна и ефективна консултација со јавноста. Министерството за економија
вети дека ќе организира нов процес на јавна консултација за ревидираната стратегија. Сепак,
Министерството за економија не организираше нови консултации со јавност и јавна расправа и
не ја ревидира нацрт стратегијата.
Следствено на тоа, стратегијата никогаш не беше официјално усвоена од страна на владата.
Како резултат на овој спор, Министерството за животна средина и Министерството за
економија не објавија нови јавни повици за прибирање на понуди за концесија за ХЕ и МХЕ
коишто се наоѓаат во Маврово.
Во август, 2018 година, Министерството за економија започна со подготовка на новата
национална Стратегија за развој на енергетиката, овојпат со навремено ангажирање на ГО - во
согласност со одредбите на Архуската Конвенција за рано учество на јавноста. Министерството за
економија ги ангажираше ГО во постапката сметајќи ги како засегната јавност од самиот почеток
на истата. Ова е уште еден позитивен резултат од постојаниот мониторинг и ангажирањето на ГО
во процесот. Постапката за подготовка на новата стратегија се очекува да биде финализирана во
2019 година.
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СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ БР.6: УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ВО ДОНЕСУВАЊЕ НА
ЛЕГИСЛАТИВЕН АКТ - ЗАКОН ЗА РЕПРОГЛАСУВАЊЕ НА НП „МАВРОВО”
Историја:
Во февруари, 2015 година, Министерството за животна средина го објави нацрт - законот
за репрогласување на НП „Маврово” како заштитено подрачје категорија II - национален
парк35. Оваа постапка беше предвидена со Законот за заштита на природата. Имено, Законот
за заштита на природа налага ревалоризација на природните вредности на заштитени
подрачја (во насока на потврдување или бришење на истите), ново зонирање и нов закон за
репрогласување согласно ажурирана состојба за подрачјето.
Информациите во врска со нацрт-законот за репрогласување, објавени од страна на
Министерството за животна средина и националниот парк „Маврово”, ги вклучуваше
следните документи:
- нацрт-верзија на Законот за репрогласување,
- мапа на територијата на паркот со нов предлог за разграничување на зоните за заштита, и
- aнализа на влијанието на регулативата (АВР): АВР вклучува одлуки донесени од засегнатата
институција и јавност.
Причина за загриженост:
Предлогот за повторно зонирање и нацрт-законот за репрогласување не беа во
согласност со критериумите на МСЗП за заштитени подрачја, како и со Законот за заштита на
природата: Предлог-законот вклучуваше членови со кои директно се уредува изградбата на
хидроенергетски проекти. Во огласот за нацрт-законот немаше ниту информација за периодот
на консултација36, ниту информација за тоа каде, и кога ќе се одржи јавната расправа37.
Активности и реакции на ГО и јавните власти:
ГО Фронт 21/42 достави писмен коментар во врска со горенаведените пропусти до
Министерството за животна средина преку е-пошта и побара директно да бидат информирани
(по е-пошта) за сите понатамошни чекори поврзани со нацрт-законот38. Министерството
одговори во рок од еден ден. Тие не известија дека периодот на консултација трае 30 дена од
денот на објавувањето на информациите, и дека ќе организираат јавна расправа додека трае
консултативниот период. Неколку дена подоцна, Фронт 21/42 беше официјално, во писмена
форма, поканет на јавна расправа. Фронт 21/42 ги пренесе информациите добиени од јавната
расправа до сите партнерски организации, вклучувајќи ги засегнатите локални граѓански
организации од општина Дебар и општина Маврово - Ростуше.
Јавната расправа се одржа на 5-ти март, 2015 година во НП „Маврово”. Повеќе од 50 лица,
од кои повеќето претставници на ГО, учествуваа на јавната расправа. Сите учесници имаа
коментари поврзани со предложеното зонирање и одредбите во однос на хидроенергетскиот
35
Ве молиме да земете предвид дека во времето на објавување на оваа информација, Фронт 21/42 постојано ја следеше веб-страната
на Министерството за животна средина во врска со добивање на најновите документи и информации.
36
Минималниот период на коментирање за кој било правен акт во Р. Македонија е 20 дена според Деловникот за работа на Владата.
Според македонскиот Закон за животна средина, нацрт-законите поврзани со животната средина треба да бидат достапни на увид
најмалку 30 дена.

Задолжително е да се одржи јавна расправа во врска со нацрт-законите поврзани со животната средина согласно со Закон за животна
средина.
37

38

Националниот закон за животна средина и Уредбата за учество на јавноста во областа на животната средина ја даваат оваа можност.
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развој. Дебатата беше жестока. Покрај тоа, немаше доволно простор за толку голем број
на учесници (изнајмената просторија имаше капацитет од максимум 15 лица). Расправата
започна со презентација од страна на јавната власт, потоа истата беше проследена со
дискусија. Списокот на говорници од ГО го сочинуваа над 50 учесници, но дебатата беше
предвидена да трае само еден час. Штом помина рокот од еден час, без оглед на фактот што
имаше повеќе говорници, Министерството за животна средина ја прекина јавната расправа
без да даде соодветно објаснување, ниту информација дали ќе се одржи втора јавна расправа.
Ова претставува сериозно прекршување на Архуската Конвенција и националниот Закон за
животна средина.
Во март, 2015 година, во дадениот рок и по јавната расправа, Фронт 21/42 поднесе
коментари до Министерството за животна средина. Коментарите беа поделени во две поглавја
- едно во врска со прекршувањето на постапката (немаше соодветна јавна расправа, период
на консултација, итн.) и едно поглавје за содржината на нацрт-законот за репрогласување
(судир со критериумите на МСЗП, Закон на животната средина, итн.). Коментарите беа
споделени со нашите партнерски организации, со МСЗП и други експерти. На медиумите им
беше дадено кратко соопштение коешто исто така беше објавено на нашите веб-страници.
Неколку месеци подоцна бевме информирани дека Министерството за животна средина
ја прекина постапката за нацрт-законот.
Три години подоцна во 2018 година, Фронт 21/42 и Еко-свест иницираа и организираа средба
со Заменик-министерот за животна средина во врска со правната заштита на НП „Маврово”.
Заменик министерот се согласи дека постапката за Нацрт-законот за репрогласување мора да
се повтори и дека нацрт-законот мора да се ревидира со цел да се исполнат критериумите на
МСЗП. Како резултат на тоа, Заменик министерот испрати официјално писмо до Секретаријатот
на Бернската Конвенција за заштита на европскиот животински свет и природни живеалишта,
барајќи експертска помош во разгледувањето на нацрт-законот (за повеќе информации,
консултирајте се со Алатка 2: Бернска Конвенција). Секретаријатот на Бернската Конвенција
даде известување дека ќе обезбеди три експерти и ќе организира заедничка посета каде што
ќе учествуваат сите релевантни чинители (вклучувајќи ги и локалните ГО) во периодот пролет/
лето 2019 година.
Се надеваме дека оваа инволвираност на Бернската Конвенција и меѓународните експерти ќе
помогне да се усогласи Нацрт-законот со меѓународните конвенции, ЕУ легислативата и Законот
за заштита на природата.
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АЛАТКА 2: БЕРНСКА КОНВЕНЦИЈА
Бернската Конвенција за заштита на европскиот див свет и нивните природни живеалишта,
позната како Бернска Конвенција, е обврзувачки меѓународен правен инструмент во областа на
заштитата на природата. Таа го опфаќа природното наследство на Европа, и вклучува одредени
африкански земји. Конвенцијата беше потпишана на 19 септември, 1979 година, и стапи во
сила на 1 јуни, 1982 година. Поточно, оваа Конвенција се грижи за заштитата на природните
живеалишта и загрозените видови, вклучувајќи ги и миграторните видови39.
Македонија ја ратификуваше Конвенцијата во 1998 година, и таа стапи на сила во 1999 година,
со што стана интегрален дел од легислативата на државата.
Секоја држава која ја има потпишано Конвенцијата мора да:
● ги промовира национални политики за заштита на идентификуваните природни
живеалишта и загрозени видови,
● промовира мерки против нивното уништување и/или загрозување,
● промовира и презема едукативни и информативни мерки,
● координира активностите поврзани со напорите за заштита на миграторните видови,
● воспостави законодавни и административни заштитни мерки.
Сите горенаведени обврски се следат преку воспоставен систем за известување и преку
систематизација на студии на случај. Систематизацијата на студии на случај се базира на поднесени
жалби во врска со непридржување до горенаведените обврски или други проблеми поврзани
со одредбите на Конвенцијата. Поднесените жалби ги обработуваат три тела на Конвенцијата:
Секретаријатот, Бирото и Постојаниот комитет.
Постојаниот комитет на Бернската Конвенција е составен од сите делегати на договорните
страни (државите потписнички и претставници на ЕК и ЕУ претседателството на Конвенцијата).
Тие се среќаваат еднаш годишно (кон крајот на ноември/почетокот на декември) во Стразбур,
каде што заедно ги разгледуваат и меѓусебно се договараат за развојот на настаните, за
амандманите, одлуките и случаите. Бирото е составено од пет делегати на Постојаниот комитет,
коишто се избираат секоја година. Бирото се состанува двапати годишно (во март и септември)
со цел да го следи спроведувањето на Конвенцијата и да ги анализира студиите на случај.
Секретаријатот претставува структура одговорна за техничка и административна поддршка на
Бернската Конвенција. Секретаријатот се наоѓа во Советот на Европа во Стразбур, и моментално
се вработени четири лица.
Механизмот за поднесување на жалба до Бернската Конвенција: Систематизација на студии
на случај:
1. Поднесување на жалба
Секоја потписничка, граѓанска организација, или граѓанин може да испрати жалба до
Секретаријатот на Бернската Конвенција, користејќи го дадениот формулар40.
2. Разгледување на жалбата
Секретаријатот ја разгледува жалбата која се повикува на Бернската Конвенција, и во
којашто се опишува проблемот и можната штета врз природата. Доколку има потреба,
подносителот може да остане анонимен. Следниот чекор е да ја поднесете жалбата под
референтен број. Врз основа на одлуката, Секретаријатот може да побара од подносителот
да достави дополнителни информации.
3. Доставување на дополнителни информации
Кога станува збор за поднесената жалба, Секретаријатот треба да добие информации
39

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104

40

http://rm.coe.int/native/0900001680475910
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од договорната страна за да го оформи своето мислење во однос на загриженоста на
подносителот на жалбата. Договорната страна треба да одговори во период од четири
месеци. Во оваа фаза, случајот се смета дека е „во мирување”.
Ако одговорот не го прими релевантната власт на потписничката страна, случајот
автоматски ќе се смета за „прифатлив случај”.
4. Улогата на Бирото
Бирото ги презема административните и организациските одлуки додека трае периодот на
заседавање на Постојаниот комитет. Бирото не може да одлучи за отворање на случајот, но
може да одлучи дали ќе покрене жалбена постапка или не. Постојаниот комитет одлучува
за пристигнатите жалби (т.е. да го отвори случајот или не), и причините за тие одлуки може
да варираат од случај до случај. Бирото може да даде предлог да се изврши проценка на
лице место, ако тоа го налагаат околностите на случајот. Извештаите од заседанијата на
Бирото се достапни на потписничките, здруженијата и на набљудувачите.
 НГО можат да се регистрираат како набљудувачи на Бернската Конвенција и да
учествуваат без да имаат право на глас на заседанијата на Постојаниот комитет. За
да аплицираат за статус на набљудувач, НГО треба да достави писмо за изразување
интерес до Секретаријатот на Бернската Конвенција.
5. Проценка на лице место
Кога Бирото или Постојаниот комитет имаат потреба од подетални информации за
состојбата на терен, тие можат да одлучат и да организираат проценка на лице место
(посета на локацијата), во којашто ќе бидат вклучени независни експерти. Проценката
на лице место може да се изврши само со договор со државата потписничка. Најмалку
еден независен експерт учествува во оценувањето на лице место, со цел да ги реши
проблемите и да ги одговори сите прашања кои произлегуваат од жалбата. Оценката
на лице место, претставува посета на локацијата која исто така му овозможува на
претставникот на Секретаријатот на Бернската Конвенција, да учествува и да организира
состаноци со владата, невладините организации и други релевантни засегнати страни
(пр. локални заедници, научници итн.), со цел да добијат целосна слика за ситуацијата
на терен. Постојаниот комитет многу внимателно го разгледува извештајот приложен од
независниот експерт (или група на експерти). Тој претставува основ за донесување на
одлуки и препораки за конкретниот предмет.
6. Одлука и препораки
Оваа фаза е најважна во целата процедура. Постојаниот комитет ги проценува студиите
на случај и ја донесува одлуката за статусот на случајот и ги одредува мерките и/
или препораките што треба да се усвојат. Во случај на гласање, одлуките треба да се
донесат со двотретинско мнозинство од вкупниот број на гласови. Важно е да се истакне
слободата што ја има Постојаниот комитет при донесување на одлука за конкретниот
случај. Бернската Конвенција е инструмент за соработка помеѓу еднакви страни, додека
Постојаниот комитет ја игра улогата на форум за дискусија и помош за решавање на
проблемите. Затоа, процедурата на систематизација на студии на случај е флексибилна,
и овозможува брзо донесување одлуки и слобода во однос на изборот на предложените
решенија во врска со документите на предметите.
Постојаниот комитет може да одлучи да преземе различни мерки: може да бара
дополнителни информации и извештаи; може да предложи проценка на лице место;
или да усвои конкретна препорака по одредено прашање, и истите ќе се имплеметираат
откако ќе се донесе одлуката за статусот на случај.
7. Статус на случај
Постојаниот комитет одлучува за статусот на случајот. Во овој поглед, постојат:
a. „Потенцијално нов случај” претставуваат оние жалби кои се оценуваат од страна на
Комитетот и кои не се формално отворени. Овие случаи се ставени на агендата на
Постојаниот комитет по предлог на Бирото и чекаат на одлука, дали да се отвори
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студијата на случај или не. Доколку Постојаниот комитет одлучи да не го отвори
случајот, досието може да остане и понатаму во агендата за дискусија на Бирото.
б. „Отворен случај” се дефинирани како студии на случај за коишто Постојаниот комитет
треба да обрне особено внимание. Општо земено, причините поради кои се отвора
студија на случај, се прекршувања во одредбите на Конвенцијата поради високо
европско значење на засегнатата локација, видот и обемот на заканата и степенот
на итност да се преземат потребните мерки. Отворените студии се придружени со
препораки од Бернската Конвенција, и се упатуваат до релевантната договорна
страна. Втората препорака (упатување до релевантната договорна страна), обично
се дава со цел да се преземат мерки (опишани во препораките) за да се обезбеди
усогласеност со правилата на Конвенцијата.
Исто така, постојат случаи, кои и покрај тоа што се дискутирани од Постојаниот
комитет, се отфрлени, доколку Комитетот смета дека нема доволен основ истите
да се одобрат. Ова се случува, на пример кога жалбата е повлечена поради
потенцијално штетните проекти, коишто по извесен период, се променети или
откажани. Исто така, може да се случи, мерките што ги презела засегнатата страна
да бидат на задоволително ниво, или дадената препорака да ја имплементира
засегнатата страна. Ова не значи дека предметот е затворен. Напротив, во
согласност со одлуките на Постојаниот комитет, случајот може да биде предмет на
следење, бидејќи случаите се следат редовно. Мониторингот може да продолжи,
сè додека Комитетот не одлучи да го прекине, или да го стави на чекање, или
додека Постојаниот комитет не одлучи повторно да го активира, поради потребата
од дополнителни информации, извештаи итн.
в. „Затворен случај ”на студии на случај се донесува кога ќе се надминат пречките при
спроведување на Конвенцијата. Оваа одлука, исто така, може да биде привремена.
Постојаниот комитет има моќ повторно да ги отвори „старите случаи” и повторно
да ја започне постапката, доколку има потреба. Од друга страна, некои случаи се
затворени, не затоа што пречката целосно се тргнала, туку затоа што државата
покажала задоволителен напредок, и Постојаниот комитет може да одлучи да го
следи тој напредок од информативен аспект, наместо да го третира како отворен
случај.
8. Препораки и нивно проследување
Постојаниот комитет усвојува два вида на препораки:
• Општи препораки: коишто се однесуваат на сите Страни, или препораки коишто ќе
послужат за решавање на пообемна проблематика, или
• Специфични препораки: насочени кон одредена Страна, или одреден предмет.
Следењето на препораките на Постојаниот комитет може да се направи на седниците
на Постојаниот комитет, но и преку нивните извештаи, седници и прегледи од страна
на релевантната група на експерти. Во зависност од самиот проблем и неговата
природа, некои случаи се разгледуваат само со помош на еден од овие инструменти,
додека другите со комбинација од нив.
Влијание / моќ на Бернската Конвенција:
Одлуката по жалбата што ја донесува Постојаниот комитет не е правно-обврзувачка за
договорната страна на која се однесува. Исто така, нема да резултира со финансиски трошок,
доколку не е во согласност со одлуката на Комитетот. Сепак, механизмот за разгледување на
жалби на Бернската Конвенција претставува силна политичка алатка, бидејќи проблемот
(жалбата) се става на повисоко ниво и го свртува вниманието на проблемот што го има Владата
на договорната страна. Важните препораки на Бернската Конвенција, вообичаено овозможуваат
притисок за подобрувања и промени, коишто се поврзани со случајот на национално ниво иако тоа се прави на многу дипломатски начин. Понекогаш, тешко е да се изготват препораките,
бидејќи договорните Страни стојат цврсто на својот став против барањата, коишто се наметнати
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врз нив, и тие може да се спротистават на ваквите препораки. Сепак, дури и во таков случај,
Секретаријатот на Бернската Конвенција има значајна улога да ги зближи интересите на Страните
и да создаде услови за компромис во однос на пројавениот проблем.
Прифаќањето на препораката од страна на договорната страна е клучот за успешно
спроведување и успешно решавање на случајот.
Граѓанските организации може да извлечат корист од целиот процес. Со подигнување на
свеста за националните прашања на меѓународно ниво, се става акцент на борбата за заштита на
природата, и тоа е многу корисна алатка за градење на заедничко разбирање за она што тие се
обидуваат да го постигнат, вклучувајќи и започнување на дијалог со носителите на одлуки, со цел
да ги надминат проблемите кои се наведени во жалбата.

Практични совети
Кога поднесувате жалба, треба да бидете свесни дека тоа не е брз процес, и дека
не може автоматски да се прекине, ниту да спречи било каква штета направена врз
природното живеалиште за кое станува збор. Затоа, подносителот на жалбата треба
да биде трпелив и редовно да дава информации на Секретаријатот за развојот на
случајот. Тоа може да потрае околу две до три години, пред да почне расправата
за случајот, која се одвива на седниците на Постојаниот комитет. Присуството на
овие состаноци е од корист, бидејќи му овозможува на подносителот директно да
се сретне со делегатите. Воедно, може да го изнесе случајот, но и да ги презентира
најновите информации за истиот на пленарната седница на Постојаниот комитет.
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Дијаграм бр. 6: Механизам за разгледување на жалби според Бернската Конвенција

Анализа на жалбата
од страна
на Секретаријатот

Поднесување на
жалбата до
Секретаријатот

Доколку случајот е
ставен на „стендбај"

Ако е основана

Ако е неоснована

Секретаријатот може да
побара дополнителни
информации
од Страната

Жалбениот процес
автоматски е завршен

Доколку Страната одговори

Доколку Страната не одговори

Бирото може да
предложи проценка
на лице место

Експертите подготвуваат
извештај за проценката
на лице место

Постојаниот комитет
донесува одлука
за случајот

Ако случајот се отвори,
Постојаниот комитет
ја усвојува препораката

Подносителот на жалбата
може да учествува
во посетатата

Случајот може да се
смета за „отворен"

Подносителот на жалбата
може да учествува
на состанокот и да го
презентира случајот

Случајот се смета за
„возможен"
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СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ БР.7: ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ХИДРОЕНЕРГИЈАТА
ВО НП „МАВРОВО” ПРЕЗЕНТИРАНИ ПРЕД РЕЛЕВАНТНАТА КОМИСИЈА НА
БЕРНСКАТА КОНВЕНЦИЈА
Во март 2013 година, невладината организација Еко-свест поддржана од Фронт 21/42, поднесе
жалба до Секретаријатот на Бернската Конвенција. Во жалбата беше наведено следното:
-

Македонската Влада не ја заврши Стратегиската оценка на животната средина, којашто
требаше да се комплетира пред да продолжи развојот на хидроелектраните во НП
„Маврово”.
Областа околу планираната изградба на ХЕ „Бошков Мост” претставува критично
живеалиште на критично загрозениот Балкански рис.
Дел од проектот за ХЕ „Луково Поле” е планиран да се реализира на строго заштитена
зона на националниот парк.
Поднесени се тужби, коишто чекаат на одлука против Министерството за животна средина
на Македонија, поради одобрување на нецелосна студија за оценка на влијанието врз
животната средина.
Независниот експерт на Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) - којашто е спонзор на
ХЕ„Бошков Мост” - утврди дека Банката ги прекршила сопствените процедури, проценката
на влијанието врз животната средина не е комплетна, за да се одлучи по инволвираноста
на банката во проектот.

Жалбата беше прегледана и проследена од страна на Секретаријатот на Бернската Конвенција.
За време на седницата на Постојаниот комитет во декември, 2014 година беше отворено досието
на предметот, што значеше дека го придоби вниманието на Постојаниот комитет на Бернската
Конвенција. Дополнително, Постојаниот комитет му наложи на Секретаријатот да направи
проценка „на лице место” во НП „Маврово” во 2015 година.
Проценката „на лице место” се реализираше во јуни, 2015 година, на која присуствуваа
претставници на Секретаријатот на Бернската Конвенција и на Европската комисија, како и
на македонските институции (Министерство за животна средина, компанија за изградба на
хидроелектрани (којашто е инвеститор и на двата проекти) и извршната власт на националниот
парк). Тие беа придружувани од претставници на ЕБОР и од македонските невладини организации,
коишто ја поднесоа жалбата и ги следеа случувањата во НП „Маврово” во текот на претходните
пет години.
Извештајот од проценката „на лице место” беше презентиран во декември, 2015 година, на
35-тата седница на Постојаниот комитет на Бернската Конвенција. Извештајот утврди дека:
„...планираните хидро енергетски проекти во паркот не се компатибилни со статусот на
заштита на паркот, неговиот екосистем и видовите што егзистираат во него кои се од големо
значење; и следствено на тоа, треба да бидат напуштени”.
Официјалната препорака упатена до македонската влада беше да се суспендираат сите
хидроенергетски проекти во националниот парк, се додека не се спроведе СОЖС постапка за
проценка. Препораката до засегнатите меѓународни финансиски институции (односно ЕБОР и
Светска банка) беше да се откажат од финансирање на планираните хидроенергетски проекти.
Само неколку дена по објавувањето на препораката, Светската банка објави дека проектот
„Луково Поле” е откажан. ЕБОР остана вклучена во проектот „Бошков Мост” се до почетокот на
2017 година.
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АЛАТКА БР.3: МУЛТИЛАТЕРАЛНИ РАЗВОЈНИ БАНКИ И НИВНИТЕ
СОЦИЈАЛНИ И ЕКОЛОШКИ ПОЛИТИКИ
Мултилатералната банка за развој (МБР) е институција која обезбедува финансирање
и професионално советување за поддршка на развој, создадена од група на држави. МБР
има огромно членство, и ги вклучува развиените земји-донатори и земјите во развој. МБР
финансира проекти во форма на долгорочни кредити по пазарни каматни стапки, подолгорочни
кредити (исто така познати како кредити) под пазарни стапки и преку одобрување на грантови.
Некои од најпознатите банки на МБР се: Светска банка (СБ), Европската инвестициона
банка (ЕИБ) и Европската банка за обнова и развој (ЕБОР).
Овие банки вообичаено имаат свои политики кои ги опфаќаат социјалните и еколошките
аспекти, и критериумите за спроведување на нивните проекти со цел да се минимизира
штетното влијание врз луѓето и животната средина. Покрај тоа, банките, исто така, пропишуваат
одредени механизми, во случај на незадоволство или штета којашто е предизвикана од
нивните инвестиции.
Како на пример, Европската банка за реконструкција и развој (ЕБОР), има сопствен
механизам за разгледување на жалби поднесени во врска проектите, кој ќе биде детално
разработен во следниот дел од овој прирачник.
Механизм на ЕБОР за решавање на жалби во врска со проектот
Механизмот за решавање на жалби во врска со проектот (МПЖ) е механизам на ЕБОР за
проценка и следење на жалбите за проектите финансирани од ЕБОР. Тој ја опфаќа животната
и социјалната политика на банката и аспектите на Политиката за информирање на јавноста.
МПЖ е механизам за решавање на жалби на граѓанското општество, локалните групи и
поединци, коишто се директно и неповолно засегнати од проектот на ЕБОР.
МПЖ постапува на два начини:
● Решавање на проблеми, да се обнови дијалогот помеѓу подносителот на жалбата и
клиентот на ЕБОР со цел да го решат проблемот/ите во врска со жалбата;
● Преглед на усогласеноста, којшто има за цел да утврди дали ЕБОР е усогласена со
политика на ЕБОР во однос на одобрениот проект.
Доколку вашиот проект е финансиран од ЕБОР, можете да поднесете жалба врз основа
на МПЖ. Сепак, внимавајте, можеби е подобро да ја поднесете жалбата откако веќе сте се
обиделе да го решите проблемот по пат на „добра волја” со спонзорот на проектот или со
вработените на ЕБОР. Ако се обидете да спречите или модифицирате одреден проект, земете
предвид дека треба да обезбедите доволно време и ресурси за да се вклучите во постапката
за решавање на жалба со МПЖ, како и да ја следите имплементацијата на одлуките на МПЖ
откако ќе заврши случајот. Тој процес може да потрае неколку години, пред да забележите
било какви резултати од поднесената жалба.
Согласно правилата на постапката: „Едно или повеќе лица кои се наоѓаат во засегнатата
област, или кое/кои има/ат економски интерес, вклучувајќи ги и социјалните и културните
интереси во засегнатата област, може да поднесе/ат жалба во која се иницира решавање
на проблемите” и „една или повеќе индивидуа/и или oрганизација/и може да поднесe/ат
жалба за барање на преглед на усогласеност”41.
41

https://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
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Жалбите можат да се поднесат во писмена форма, користејќи го образецот даден на вебстраницата42 на ЕБОР. Исто така, може да стапите во контакт со официјалниот службеник43 на
МПЖ, и да побарате совет за подготовката на жалбата.

Практични совети за поднесување жалба до ЕБОР во рамките на МПЖ
• Анонимни барања не се дозволени. Меѓутоа, доколку побарате, МПЖ
ќе настојува да ги чува имињата на подносителите на жалбата во тајност.
• Собирајте и водете евиденција во врска со сите остварени видови на
комуникации со спонзорот на проектот или ЕБОР, коишто сте ги добиле
додека сте работеле на решавање на вашата жалба (писма, електронски
пораки, фотографии, видеа, извештаи, белешки за состаноци, видео
клипови).
• Внимателно проверете ги правилата за работа на МПЖ и заштитните
политики44 за подобро да разберете во кои случаи истите се прекршени.
• Откако жалбата е поднесена, важно е да продолжите редовно да
доставувате ажурирани информации до МПЖ во врска со вашата жалба.
• Исто така е важно да го надгледувате процесот за решавање на вашата
жалба, за да се осигурате дека МПЖ ги следи сопствените процедурални
правила.
Дополнителни практични информации и совети:
• Поднесувањето на жалбата не значи дека сите ваши проблеми ќе бидат
решени.
• Бидете свесни дека целокупниот процес трае подолго време.
Неодамнешните искуства покажуваат дека може да потрае повеќе од
две години за да се финализира случајот и да се објават резултатите.
• Поднесувањето на жалбата не значи дека ќе добиете судски заклучок,
како што е судски налог или паричен надоместок. Дури ако МПЖ утврди
дека постои конфликт помеѓу политиките на ЕБОР и нејзините дејствија,
тоа не значи дека директно ќе влијание на проектот.
• Дури и во случај на целосна неусогласеност и сериозна, непоправлива
штета, МПЖ сè уште може да даде своја препорака до одборот или
претседателот.
• Жалбата не мора да биде крајната инстанца за да се изврши модификација
на еден проект, таа е само една тактика во кампањата, и преку процесот
и резултатите од истата, може да се направи интересна сторија за
медиумите.

42

http://www.ebrd.com/downloads/integrity/sample_complaint_form.pdf

Службеник на МРЖ, European Bank for Reconstruction and Development. One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom, Fax:
+44 20 7338 7633, Email: pcm@ebrd.com
43

44

https://www.ebrd.com/downloads/research/policies/esp-ﬁnal.pdf
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Дијаграм бр. 7 Механизмот на ЕБОР за решавање на жалби во врска со проектот

Поднесување на жалба

Регистрирање на
жалбата во ЕБОР

Рокот за регистрирање е 10 дена од
поднесувањето на жалбата.
Откако ќе заврши регистрацијата,
жалбата е достапна на увид на
веб-страницата на МПЖ на ЕБОР.

Проценка на основаност

Во рок од 5 работни дена,
ЕБОР назначува квалификуван експерт
да изврши проценка за основаноста
на жалбата, и треба да поднесе
извештај во рок од 40 работни дена.

ЕБОР назначува
квалификуван експерт

Жалбата е основана

Жалбата е неоснована

Кога станува збор за решавање
на законодавна иницијатива,
извештајот се испраќа
до претседателот

Во текот на процесот на
усогласување, извештајот се
праќа до претседателот, Одборот
и сите релевантни Страни.

Жалбата се отфрла

Откако претседателот
ќе донесе одлука,
ЕБОР назначува експерт

Експертот врши посета на
локацијата, ги анализира
претходните истражувања,
комуницира со ангажираните
експерти и го комплетира извештајот
за усогласување

Експертот може да се
консултира со или да го
интервјуира
подносителот на жалбата

Експертот поднесува
целосен извештај којшто
содржи предлог-решенија

Извештајот е објавен
на веб-страницата

Извештајот ќе послужи
за иден мониторинг

Извештајот и нацрт-планот
служат за мониторинг
и истите се издаваат на
секои 6 месеци за да се
прикаже развојот на проектот

Подносителот на жалбата може да
коментира врз основа
на релевантните извештаи

Подносителот на жалбата треба
да поднесе коментари за
нацрт-извештајот за мониторинг
поднесен од раководството.

Се утврди дека ЕБОР не ги испочитува
своите политики, раководството на
проектот мора да достави
Акционен план за управување во
рок од 30 дена од приемот
на нацрт-извештајот.
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СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ БР.8: ПАРИ НАСПРОТИ ПРИРОДА-ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА
ДО MПЖ НА ЕБОР ЗА ХЕ „БОШКОВ МОСТ”
Во 2011 година, Еко-свест поднесе жалба до МПЖ на ЕБОР за ХЕ „Бошков Мост”. Во жалбата
се тврди следното:
-

Проектот за ХЕ „Бошков Мост” е планиран во критично живеалиште, каде што
егзистира загрозениот Балкански рис, и истиот не е усогласен со политиката за заштита
на животната средина на Банката.
Банката не успеа да го процени влијание на проектот и да ги добие сите релевантни
информации пред да го одобри истиот.
Студијата за проценка на влијанието врз животната средина не успеа да обезбеди
основни информации, како и потребни алтернативни решенија и ублажувачки мерки
за проектот.

Жалбата беше оценета како „прифатлива” во 2012 година, и во 2013 година, независниот
експерт на МПЖ поднесе извештај45, во којшто се потврдува дека Банката ги прекршила
своите пропишани правила кога ја одобрила изградбата на ХЕ „Бошков Мост”. Во извештајот
е наведено дека проценката на влијанието врз животната средина не е целосна, и доколку
се планира проектот во заштитено подрачје, како што е случајот со националниот парк
„Маврово”, треба да се спроведе соодветна проценка. Бидејќи проценката не била завршена
пред ЕБОР да го одобри проектот, експертот заклучи дека Еколошката и социјалната политика
на ЕБОР е прекршена.
Експертот даде препорака да се подобрат политиките и практиките на ЕБОР во иднина,
но МПЖ е интерен процес, и се фокусира на начинот на функционирање на банката, и тој не
беше во можност да препорача нешто надвор од веќе одредената граница. Како резултат на
тоа, ЕБОР официјално продолжи со поддршка на проектот, иако не беше направена никаква
финансиска исплата, и притоа беа иницирани голем број на дополнителни студии и проценки,
со цел истите да компензираат за информациите што недостигаат.
Извештајот за усогласеност обезбеди доволно информации на НГО за да поднесе тужба
и да достави дополнителни барања кон Банката, инвеститорот и македонските институции,
коишто помогнаа во зацврстување на кампањата.

45

https://www.ebrd.com/documents/occo/dpdf-monitoring-report-2-boskov-march-2015.pdf?blobnocache=true
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АЛАТКА 4: ПРЕЗЕМЕТЕ АКЦИЈА (ИНСПИРАЦИЈА ЗА АКЦИЈА)
ОРГАНИЗИРАЈТЕ ПРОТЕСТИ:

Приказ бр. 9. Заеднички протест на националниот тим на Синото срце на Европа и кајакарите
(чувари на балканските реки) во Маврово-Ростуше, 2016 година
Автор: Фронт 21/42

Опис: Во септември, 2018 година кампањата „Спаси го синото срце на Европа”,
поддржана од локалните партнери Фронт 21/42 и Еко-свест беше домаќин на
турнејата на кајакарите од Словенија. Тие организираа протест пред зградата на
владата во Скопје со цел да се докаже потребата од воспоставување на заштитни
зони на реките. Хидроелектраните ги сушат речните корита и како резултат на
тоа, вие не можете да кајакарите на суво речно корито. Покрај протестот, имаше
и закажани филмски проекции во Скопје за понатамошно подигнување на свеста за
вредноста на реките и потребата истите да се зачуваат.
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Приказ бр. 10. Протестна акција за време на годишното собрание на граѓанските
организации за животна средина во Македонија, во 2015 година, НП „Маврово”
Автор: Еко-свест

Приказ бр. 11. Заеднички протест на националниот тим на Синото срце на Европа
и локалната заедница од Дебар и Маврово-Ростуше, Скопје
Автор: Фронт 21/42

Опис: Кога се автентични, протестите претставуваат моќна алатка за да се укаже
на незадоволството од владините планови или одлуки, и да се повика на акција. На
фотографијата е прикажан протестот на локалните заедници од регионот Маврово,
кој се одржа во Скопје во февруари, 2015 година. Локалните жители беа обединети
против развојот на хидроенергетските проекти во националниот парк „Маврово”
и активно ја мобилизираа дијаспората. Воедно, испратија силна порака насочена кон
двете банки, Светската банка и Европската банка за обнова и развој, со цел да се прекине
финансирањето на повеќето проекти на Луково Поле и Бошков Мост.
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УЧЕСТВУВАЈТЕ НА ЈАВНИ НАСТАНИ СО ЦЕЛ ДА ЈА РАШИРИТЕ ВАШАТА ПОРАКА ИЛИ
ОРГАНИЗИРАЈТЕ ГИ САМИТЕ
А-УЧЕСТВУВАЈТЕ НА ЈАВНИ РАСПРАВИ

Приказ бр. 12. Јавна расправа за студијата за ОВЖС
на проектот ХЕ „Бошков Мост”- Ростуше
Артист: Еко-свест

Опис: На фотографијата може
да се забележи еден активист
на граѓанска организација како
разговара со претставник на
ЕБОР, во општината Ростуше,
во Маврово, во 2011 година, каде
што се одржа јавна расправа
за хидроелектраната „Бошков
Мост”. Споделете ја причината
на загриженост и изнесете ги
вашите барања на носителите
на одлуки во раната фаза на
развојот на проектите. Тоа ќе
ја зголеми шансата да се спречи
оштетувањето и да ги спречи
штетните проекти. Јавните
расправи се одличен начин да се
соберат
вредни
информации,
но и да се покренат прашања за
проблемите кои предизвикуваат
загриженост
во
однос
на
проектите. Многу е важно да
ги побарате одговорите на
прашањата што ве загрижуваат
од институциите.

Опис:
На
фотографијата
се
прикажани
претставници
на граѓанските организации и
претставници
на
локалната
заедница, коишто учествуваат на
јавна расправа на службениците за
нацрт-законот за репрокламација
на
Маврово
заведен
како
категорија II - национален парк.
Јавната расправа ја организираше
националниот парк „Маврово”
и Министерството за животна
средина. Граѓанските организации
и претставниците на локалната
заедница немаа можност целосно
да ги изнесат своите коментари.
Приказ бр. 13. Јавна расправа за нацрт-законот за
Бидете сигурни дека ги запишувате
репрокламација на Маврово како заштитено подрачје,
сите детали - тие можат да категорија II- Национален парк во 2015 година, Ростуше Маврово
бидат дел од ваш иден случај.
Автор: НП „Маврово”
Дополнителен позтивен аспект
е да се поканат медиумите на
јавните расправи и дискусии.
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Б- САМИТЕ ОРГАНИЗИРАЈТЕ ЈАВНА РАСПРАВА (доколку јавните власти не ја вршат својата должност):

Приказ бр. 14. Јавна расправа за националната нацрт-стратегија за развој на енергетиката, Скопје
Автор: Еко-свест

Опис: Граѓанското општество чекаше со години Владата да организира јавна расправа
или дебата за нацрт-стратегијата за развој на енергетиката. На крајот, граѓанските
организации самите организираа јавна расправа и поканија широк спектар на засегнати страни
да дискутираат за многу поглавја од истата. Интересно е што, владините претставници
присуствуваа без да бидат поканети и ја презентираа визијата и содржината на новата нацртстратегија поради којашто се отвори долга дискусија. Овој важен чекор придонесе граѓанските
организации коишто се „на радарот” на владините институции, да се сметаат како релевантен
партнер за консултација во врска со енергетските прашања во иднина.

В - ОРГАНИЗИРАЈТЕ ЈАВНИ НАСТАНИ ВО КОИ ЌЕ БИДАТ ВКЛУЧЕНИ ЕКСПЕРТИ ОД КОНКРЕТНАТА
ОБЛАСТ (како на пример коференција, работилница):

Приказ бр. 15. Хидроенергетски проекти јавноста на меѓународната
конференција за заштитени подрачја Автор: Фронт 21/42

Опис: На фотографијата се прикажани учесниците на конференцијата, којашто е организирана
во рамките на кампањата „Спаси го синото срце на Европа”. Во неа беа вклучени меѓународни
организации и експерти. Конференцијата беше организирана во април, 2014 година и беше прва
јавна и отворена дебата за планираните хидроелектрани во националниот парк „Маврово”. Овие
настани, кога се посетени од меѓународни експерти, неизбежно го привлекуваат вниманието на
институциите, и притоа создаваат простор за дебати и дискусии за предизвиците со коишто
се соочува кампањата.
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ВИЗУАЛИЗИРАЈТЕ ЈА ВАШАТА ПОРАКА- КРЕАТИВНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ:

Приказ бр. 16. Протестна акција поткрепена со визуелен
елемент (банер), пред Владата на Р. Македонија, Скопје
Артист: Еко-свест

Опис: Не потценувајте го
банерот како начин да се испрати
порака до вашата целна група,
напротив, се препорачува, бидејќи го
привлекува вниманието на јавноста
и на медиумите. Овој банер содржи
цртеж којшто беше прикажан пред
зградата на Владата, со цел да се
заштити критично загрозениот
Балкански рис. Исто така, беше
испратено писмо до премиерот, во
коешто беше побарано да се прекине
развојот
на
хидроенергетски
проекти во заштитените подрачја
како што е Маврово, во согласност
со меѓународниот закон за заштита
на природата.

Приказ бр. 17. Балканскиот рис на посета во Скопје, Скопје
Артист: Еко-свест

Опис: Костим, малку шминка и актерски талент - тоа е рецепт за подигнување на
свеста за заначењето на критично загрозениот Балкански рис. Во овој момент, рисот се
шета по улиците на Скопје, стекнува нови пријатели, и учествува во серија на едукативни
работилници заедно со децата. Кампањата за спречување на развојот на хидроенергетски
проекти во заштитените подрачја се состои од повеќе делови, и еден од нив, има за задача
да едуцира и да ја подигнува свеста за влијанието на браните врз природните живеалишта
и врз видовите.
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СОБЕРЕТЕ ДОКАЗИ НА ЛИЦЕ МЕСТО (како на пример теренски посети, итн.)

Приказ бр. 18. Недостаток на
имплементација на пропишаниот
биолошки минимум на Тресонечка река,
НП „Маврово”
Автор: Еко-свест

Опис: Теренските посети се неопходни. Тие се алатки коишто служат за истражување,
проверка на состојбата, стапување во контакт со локалното население, како и собирање
на докази. На фотографијата е прикажано пресушеното корито на „Тресонечка Река”
во националниот парк „Маврово”. Причината за постојаниот „сушен период” е малата
хидроелектрана, којашто е изградена во 2015 година. Екосистемот на реката помеѓу утоката
и централата е целосно уништен, што не треба да биде случај во заштитено подрачје со
висок еколошки статус како што е „Маврово”.

СТЕКНЕТЕ СОЈУЗНИЦИ (ПРИЈАТЕЛИ, ОРГАНИЗИЦИИ) КОИ БИ МОЖЕЛЕ ДА ВЛИЈААТ:
Опис: Делегацијата на Луксембург,
одлучи да го смени своето име во
„Линксембург” на конференцијата
на Бернската Конвенција, со цел
да ги поддржи нашите напори
за заштита на Балканскиот
рис од развојот на штетните
хидроенергетски
проекти.
На
оваа конференција организиравме
протест на малите рисчиња, за да
го свртиме вниманието на важноста
на случајот „Маврово”. Истовремено,
ја икористивме конференцијата за
да стекнеме сојузници и да дадеме
силни аргументи во корист на
нашите тврдења. Оваа конференција
беше историска за кампањата,
бидејќи Постојаниот комитет на
Бернската Конвенција одлучи да го
отвори случајот и да ја добие првата
препорака, со која се бара од Владата
на Македонија да ги суспендира Приказ бр. 19. Акција „Спасете го Балканскиот рис” во текот
планираните
хидроенергетски на конференцијата на Постојаниот комитет на Бернската
проекти во националниот парк
Конвенција, 2015 година, Стразбур, Франција
Автор: Еко-свест
„Маврово”. Ако сте лојални на својата
цел, поддршката ќе дојде од сите
страни!
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ПРИВЛЕЧЕТЕ ГО ВНИМАНИЕТО НА МЕДИУМИТЕ КОН ВАШИОТ СЛУЧАЈ
А – Организирајте прес-конференции:

Приказ бр.20. Прес-конференција на локалниот тим на кампањата „Спаси го синото срце на Европа”
Автор: Еко-свест

Опис: Доколку соработувате со локалните медиуми, тогаш вашата борба ќе ја доближите
поблиску до јавноста. Активистите коишто го штитат „Маврово” организираа бројни пресконференции, состаноци, работни појадоци со новинарите, со цел да ги пренесат своите
пораки заедно со помош на националните и локалните медиуми.

Б - ОСТВАРЕТЕ КОНТАКТ СО ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИУМИ

Приказ бр. 21. Меѓународни медиуми објавија статии за хидронергетските проекти на Балканот
(статија во Гардијан-лево, статија во Шпигел – десно)
Автор: Фронт 21/42

Опис: Ако вашата кампања има шанса за просперитет на меѓународно ниво, искористете
ја! Случајот „Маврово” стигна до германските и австриските весници и како резултат на тоа,
успешно го привлече вниманието на Европската комисија, којашто воедно имаше значајна
улога во кампањата. Токму ваквото интернационално внимание од страна на медиумите
беше овозможено преку комуникацијата со новинарите, коишто ги покриваат овие стории
низ цела Европа.
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AНЕКС I - РЕЛЕВАНТНИ ДИРЕКТИВИ НА ЕУ:
ДИРЕКТИВА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ
Директива 2003/4/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот за јавен пристап до информации
за животната средина и за укинување на Директивата 90/313/EEЗ
Линк: http://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm
ДИРЕКТИВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОЦЕСОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ
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