
 Согласно усвојувањето на Програмата од страна на Владата на Република 
Македонија на 38 Седница на Владата на Р. Македонија на ден 15.11.2017 година  
Министерството за животна средина и просторно планирање го донесе 
следниот 
 
 
                                                                 ПЛАН 

за организирање на месечни обуки од областа на животната средина за 
органите на општините, 

на градот Скопје и на општините во градот Скопје 
за 2019 година 

 
 

член 1 
Министерството за животна средина и просторно планирање (во натамошниот 
текст на планот - МЖСПП), ќе организира месечни обуки на различни теми со 
цел подобро и поефикасно извршување на активностите од областа на 
животната средина на органите на општината, градот Скопје и општините во 
градот Скопје. 
 

член 2 
Планираните обуки МЖСПП пред органите на општината, на градот Скопје и 
општините во градот Скопје во текот на 2019 година, МЖСПП ќе го спроведе 
по следниот распоред и на следниве теми: 
 
1. Февруари- Прекршоци од областа на животната средина; 
2. Март- План за институционален развоја на општините;  
3. Април-Активности околу издавање на Елаборати 
4. Мај- Бучава (проект) 
5. Јуни-Постапка за издавање на Б-интегрирани еколошки Дозволи 
6. Септември-ЛЕАП-и на општините 
7. Октомври- Активности потребни за справување со отпадот 
8. Ноември- Меѓуопштинска соработка од областа на животната средина 
9. Декември- Буџетирање на општините 
 

 
член 4 



За остварување на горенаведениот план ќе се погрижи Секторот за соработка 
со локална самоуправа и управно-надзорни работи 
 

член 5 
Секторот за локална самоуправа и управно-надзорни работи за секоја од 
наведените обуки ќе ги извести надлежните лица во општините, Град Скопје и 
општините во град Скопје кои се предмет на споменатите обуки, најмалку 7 
дена пред одржување на истите. 
 
 

член 6 
За секоја извршена обука на општините, на градот Скопје и општините во 
градот Скопје, Секторот за соработка со локална самоуправа и управно-
надзорни работи ќе изготви Извештај за одржаната обука со заклучоци и 
препораки и истиот ќе биде објавен на веб страната на МЖСПП. 
 
 

член 7 
Обуките кои се предмет на овој План ќе завршат заклучно со 31.12.2019 година 
 

член 8 
По извршувањето на предвидените обуки МЖСПП е должно да ја информира 
Владата на Република Македонија за преземените мерки и активности при 
вршењето на надзорот. 
 
 

член 9 
По извршувањето на предвидените обуки МЖСПП е должно на општината, на 
Градот Скопје и на општините во градот Скопје, учесници на обуките да им 
достави укажување за евентуалните констатирани недостатоци и да им 
определи рок во кој треба да ги отстранат констатираните недостатоци 
 
 

член 10 
Овој план се објавува на веб страната на МЖСПП. 
 
                                                                                                                     Министер,  

Sadulla Duraki 


