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11РГ.ДМГТ: Мислењс по Иацрт Извештај за стратсгиска оцена на животиата 
срсдима
Вргка:ваш 6р. 09 6432/2 од 26.07.2021 година

11очитуваии,

Во врска со Вашото барање на мислење доставоно до Мииистерството за животма 
сродина и просторно планирањс-Сектор за просторно плаиирањс под бр. 16 3846/1 
од 27.0/.2021 год. и no достав^ниот Пацрт Извсмптај за стратег иска оцопка на 
животиата средина за Мроект за икфраструктура за државом пат A3, Дслница: 
Обиколиица ма Ресеи, - Јавно претпријатие за државни патиигга, а врз основа па 
пфоводсиа постапка за стратегиска оцена на животната средина, Министерството 
за >^11вогиа сродина и просторно планирање нема забелешки и дава позитивно 
мислоњо iк) содржината и обемот ма документот. Во прилог на наведепото, 
Министерството за животна средина и просторно планирање погочува дека 
иродметниот Извоштај за стратогиска оцона на животната сродина ги соДржи 
аспектито за заштита на животната ^редина, како и скономскито и социјалнито 
прашања во фазите на плапирање и имплементирање на планот, како и преглед на 
рсч улаторната рамка и процедури кои ќе служат како основа за проценки иа 
влијапијата врз животната средина за сите идни пбдпроекти кби би со 
роализирале во рамки на планот.
Согласпо маводеното, Министерството смета дека е постигната општата цол на 
Извоппај за п ратсч иска оцспа ма животната срсдина, односно дека о направона 
цолосна аиализа иа потенцијални влијанија од донесувањето и имплемсмггацијата 
па Урбаиистичкиот план кој е предмет на стратегиска оцена, а воедно се утврдоми 
и морки за заштита, намалување и неутрализација на негативните влијанија и 
план за мониторинг на животната средина.

Ministria е Mjedisit Jet esordhe Plan i tiki mil hapesinore 
Republikes se Maqedonise se Veriut 
Bui. “PresvetaBogorodica" nr. 3, Shkup 
Republika e Maqedonise se Veriut

Мииистерство :ia животна срединаи просторно 
иланиран.епаРепублика Северна Македонија 
Плоштад „Пресвета Богородица“ 6р. 3, Скопје 
Ренублика Северна Македонија

• 389 2 3231 403 
www.moepp.gov.mk1

http://www.moepp.gov.mk


Воедпо Be информирамс дека процесот на спроведување на страгегиска оцена па
чекори: 

на плаискиот 
извештајот за

треба следнивесопродолжи
у с во јува I ве/дон есу ва i be

даередина
започмувам>ето на постанката за

животпата 
1. 11ред 
доку.мем т,
ггратегиската оцепка па животната средина во рок од пет работпи депа објавува 

ииформации за местото каде може да се разгледа нацрт / предлог плаиски докумс

еубјектог заедно со иацртот на планскиот документ и

>нт и

јавноста.научествозапостапкаодиосмо спроведуваизвсчи rajoi,
2. Начииите за вклучување на јавноста, правните и физичките лица, како и други 
заеегнати страни се преку објавување на истите на веб страната на субјектот, проку

трибини, емитување на телевизиски емисии и 
текот на изработкага на прописи и други 

програми од областа на животната средина “Службен Весник

организирање на )авиа расправа, 
слично. (Уредба за учеетво на јавпоста во

акти, како и планови и 
РМ бр 147 од 26.11.2008)

3. Миниперството, јавноста и други правни и физички лица го доставуваат своето 
убјектот во рок од 30 дена од денот на објавување на нацрт / мредлш

иа

мислење до с
плаис ки документ и извемггајот за стратегиската оцена.
/[ Откако ќе се сиетемаiизираат мислењата, иаодите и мислењата од засччнагите

рани, субјектот е должен да ги интегрира во извештајот за стратегиската оцеиа на 
животиата средина и да го достави до надлежното Министерство.

рок од 60 дена од денот на достасување ма 

да ја оцени соодветноста односно исправмоста па

ст

5. Мипистерството е должно во 

дсжументацијата планскиот

докумеи г и извепггајот .
б.Иотоа субјектот треба да ја објавкодлуката за усвојуван>е на плаиекиот докумеп i
7. Оргаиот е должен да ги следи ефектите врз животната средииа и врз здрав)ето па

цел во раната фаза да селуѓето од спррведува1вето на планскиот документ со 
согледаат евеитуалните негативна ефекти, како и санираље на истите доколку се

појаваг. **
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