REPUBLIKA MAKEDONIJA
AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
(“Службен весник на Република Македонија“, бр.13/06, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15 и
55/16), Агенцијата за планирање на просторот-Скопје, ја објавува следната:
ЛИСТА
на информации со кои располага
Агенцијата за планирање на просторот-Скопје
в.д. Директор:
Огнен Апостолски – тел. 02 3227 244

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:
1. Д-р Ивана Ѓоргова, дипл.правник-Раководител на Одделение за човечки ресурси и
правно-административни работи, со службен mail: i.gjorgova@app.gov.mk , службен
мобилен тел.број 075 402 514 и
2. М-р Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх.-Раководител на Одделение за општо и
прелиминарно стратешко планирање во Сектор за урбанизам, со службен mail:
j.bogoevska@app.gov.mk , службен мобилен тел.број 075 402 531.
Надлежност на Агенцијата:
•

изработува Просторен план на Републиката;

•

го следи спроведувањето на Просторниот план на Републиката;

•

го разработува Просторниот план на Републиката,

•

изработува елаборат за услови за планирање на просторот;

•
•

го одржува и ажурира единствениот просторно-информативен систем на податоци;
изработува урбанистичките планови и урбанистичко-планската документација;

•

ги изработува урбанистичките планови, регулациските планови на генерални
урбанистички планови, урбанистичко-планската документација и урбанистичкопроектната документација чија изработка е утврдена во годишната програма за
финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на
генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и
урбанистичко-проектна документација од член 22 став (2) на овој закон;
изработува архитектонско-урбанистички проекти и проекти за инфраструктура;
издава извод од урбанистичкиот план односно урбанистичко-планската
документација по поднесено барање од државен орган, агенција или фонд основани
од Владата на Република Македонија и правни лица во целосна или доминатна
сопственост на Република Македонија;
изработува стручни анализи и информации за состојбите во планирањето за
потребите на државните органи и на органите на државната управа и
извршува и други работи утврдени со овој закон и со Статутот на Агенцијата.

•
•

•
•

1000 Скопје, Плоштад Македонија, бр.2 тел/факс 02 3 227 244

Прописи:
•
•
•
•

Закон за национална инфраструктура на просторните податоци на Република
Македонија (Сл. Весник на РМ бр. 38/14);
Закон за спроведување на Просторниот план на Република Македонија (Сл. весник
бр. 39/04);
Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр: 199/14 и 44/15,
193/15, 31/16, 163/16);
Одлука за висината на трошоците за изработкана Услови за планирање на
просторот (Сл. Весник на РМ бр. 131/16);

Програми за работа:
•
•

•

Годишна Програма за финасирање на изработка на просторен план на Република
Македонија за 2017година (Сл. Весник на РМ бр. 192/16);
Годишна Програма за финасирање на изработка на Урбанистички планови,
Регулациски планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко - планска
документација и Урбанистичко – проектни документации за 2017година (Сл. Весник
на РМ 192/16);
Годишната Програма за изменување и дополнување на годишната програма за
финансирање на изработка на Урбанистички планови, Регулациски планови на
Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и
Урбанистичко – проектни документации за 2017 година (Сл. Весник на РМ 114/17).

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ВНАТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА-ОРГАНОГРАМ
НА АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ-СКОПЈЕ

Организациска структура

Годишен план за јавни набавки за 2017 година -pdf формат
Обрасци:
•

Образец за барање за пристап на информации од јавен карактер-pdf формат

•

Образец за жалба- pdf формат

