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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за живоната средина („Службен весникна Република Македонија“ 
број 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 
187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), се уредуваат правата и должностите на 
Република Македонија, на општината, на градот Скопје и на општините во градот 
Скопје, како и правата и должностите на правните и на физичките лица, во 
обезбедувањето услови за заштита и за унапредување на животната средина, заради 
остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина.

Загадувањето на воздухот како несакана состојба на животната средина во која 
воздухот е загаден со супстанции што се штетни за здравјето на човекот е состојба 
која е постојана во неколку градови во Република Македонија, а не сезонска.Тоа се 
должи на институционална, државна и граѓанска неодговорност кон животната 
средина. 

Тргнувајќи од реалниот проблем, потребата од законска регулација и појасни 
критериуми за заштита на живатната средина се повеќе од неопходини.

Имено со Предлог законот за  изменувањето и дополнувањето на Законот за 
животната средина ќе се уредат надлежностите на градоначалникот на општината, 
градот Скопје и градоначалникот на општините во градот Скопје за забрана на 
активностите на загадување, санација на штетните последици и надоместокот од 
загадувачот на причинетите штети од загадување на животната средина, ќе се 
допрецизират одредбите со кои е уреден составот на телото надлежно за 
спроведување на локалниот акционен еколошки план, раководено од градоначалникот 
на општините и градот Скопје, како и ќе се  дефинираат  локалните мрежи на 
мониторинг, ќе им  се уреди законска обврска за водење на катастар на загадувачи и 
катастар на животна средина, и обврска за изготвување односно давање  на извештај 
за состојбите на животна средина, како и соработката со правните лица кои вршат 
интерен мониторинг.

Со Предлог законот ќе се  дефинираат  локалните мрежи на мониторинг, на 
општините и градот Скопје ќе им  се даде законска обврска за водење на катастар на 
загадувачи и катастар на животна средина, и обврска за изготвување односно давање  
на извештај за состојбите на животна средина, како и соработката со правните лица 
кои вршат интерен мониторинг.

Со новите законски измени и дополнувања мислењата што ги даваат органите 
на општината и градот Скопје во постапката за донесеување на решенија за 
согласност на студијата за оцена за влијанието на проектите врз животната средина и 
А-интегрираните еколошки дозволи се задолжителни, а со тоа и обврска на носителот 
на А-интегрираната еколошка дозвола е да ги известува градоначалниците на 
општините и градот Скопје за спроведување на истата.

Со предложениот закон ќе се уреди и  правото  и обврската  на локалните 
органи за мониторинг на животната средина да контролираат и пријавуваат 
прекршување на граничните вредности на емисии во А-интегрираните еколошки 
дозволи како услов за одземање на истата, утврдено со правосилни решенија на 
Државниот инспекторат за животна средина и обезбедубање на финансирање на 
локалните мрежи на мониторинг.
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II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Со Предлог- законот за изменување и дополнување на Законот за животната 
средина, законски ќе се доуредат одредбите од законот со кои ќе се заштити 
животната средина, ќе се забранат активностите на загадување, санација на штетните 
последици и надоместокот од загадувачот на причинатите штети од загадување на 
животната средина, како и изворите за финансирање на надлежноста на општините, 
градот Скопје и општините во градот Скопје за заштита на животната средина.

III.ОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за животната 
средина нема да предизвика финансиски импликации врз Буџетот на Република 
Македонија.

IV. ПРОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на законот не се потребни финансиски средства кои треба да 
се обезбедат во Буџетот на Република Македонија.
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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 1
Во Законот за живоната средина („Службен весникна Република Македонија“ 

број 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 
187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), во членот 20 став (2) по зборовите: „ на 
загадувањето“ се става запирка и се додаваат зборовите: „исплатата на правичниот 
надомест за штетата причинета врз животната средина,“.

Ставот (3) се менува и гласи:
„Општината, градот Скопје и општините во градот Скопје ќе изречат мерка на 

забрана на вршење на активностите и ќе го задолжи загадувачот да ги надомести 
трошоците за отстранување на загадувањето и враќање на животната средина во 
задоволителна состојба и да плати правичен надомест за штетата причинета за 
животната средина, врз основа на прописот од став (2) од овој член”.

Член 2
Во членот 32 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со 

зборовите: „и органот на општината, град Скопје и општините во град Скопје надлежни 
за заштита на животната средина.“ 

Член 3
Во членот 34 став (1) зборовите: „можат да“ се бришат.

Член 4
Во членот 36 став (5) алинеја 4 сврзникот „и“  на крајот од реченицата  се 

заменува со запирка и се додават зборовите: „органот на општината, град Скопје и 
општините од град Скопје и“.

Член 5
Во членот 41 став (3) во првата реченица зборовите: „можат да воспостават “ се 

заменуваат со зборот: „воспоставуваат“.

Член 6
Во членот 42 став (5) во првата реченица зборовите: „ можат да воспостават “ 

се заменуваат со зборот: „воспоставуваат“.

Член 7
Во член 45 став (5) зборот „ можат да изготват “ се заменуваат со зборот: 

„изготвуваат“. 

Член 8
Во член 60 ставот (5) се менува и гласи:
„Советот на општината, на градот Скопје и на општините на градот Скопје 

формира тело, раководено од градоначалникот, а во чиј состав влегуваат 
раководителот на органот на општината и градот Скопје надлежен за работите од 
областа на животната средина, претставници на органите на државна власт кои се 
надлежни за дејностите кои ги вршат операторите на кои им се издаваат А-
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интегрирани еколошки дозволи и Б-интегрирани еколошки дозволи, раководителите на 
јавните здравствените установи во општините и градот Скопје, претставници на 
стопанските субјекти од територијата на општините и градот Скопје на кои им е 
издадена А-интегрирана еколошка дозвола и издадена Б-интегрирана еколошка 
дозвола и претставници на невладините организации од областа на животна средина, 
кое ќе го следи имплементирањето на локалниот акционен план за животна средина и 
ќе предлага промени во локалниот акционен план за животна средина.“

Член 9
Во членот 62 став (4) во првата реченица по зборовите: „со планот“ точката се 

заменува со  зборовите: „и еднаш годишно ги известуваат советите на општините , 
градот Скопје  и општините во градот Скопје за спроведување на истиот. “ .

Член 10
Во член 87 ставот (1) се менува и гласи:
“Врз основа на студијата за оценка на влијанието на проектот врз животната 

средина, извештајот за соодветноста на студијата, за оценка на влијанието на поектот 
врз животната средина, јавната расправа од член 91 на овој закон и добиените 
мислења од органите на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје на 
чиешто подрачје се предвидува да се спроведе проектот, органите на државна управа 
кои се надлежни за вршење на дејностите на кои се однесува проектот, засегнатите 
физички и правни лица и здруженија на граѓани за заштита и унапредување на 
животната средина, органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
животна средина, во рок од 40 дена од денот на поднесувањето на извештајот од член 
86 од овој закон, носи решение со коешто дава согласност или го одбива барањето за 
спроведувањето на проектот (во натамошниот текст: решение).”.

Член 11
Во член 100 став (1) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат 

зборовите: „за заштита на квалитетот на животната средина и здравјето и животот на 
луѓето”.

По став (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) Органот на државна управа надлежен за работите од областа на животна 

средина е должен од рок од 10 дена по истекот на рокот од ставот (1) на овој член на 
градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и градоналчалникот 
на општините во градот Скопје на чиешто подрачје се изведува инсталацијата, да 
даде одговор со образложение кој од наводите во доставеното мислење се основани 
да се земат во предвид, а кои не се, како и причините за тоа”.

  Ставот (5) станува став (6).

Член 12
Во член 111 став (1) во воведната реченица по зборот „средина“ запирката се 

брише и се додаваат зборовите: ”и органот на општината , органот на градот Скопје и 
органот на општините во градот Скопје на чие подрачје операторот ја врши дејноста”.

Член 13
Во членот 119 по став (1) се додава нов став (2)  кој гласи:
„(2) Градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и 

градоначалникот на општините во градот Скопје на чие подрачје се врши дејноста на 
операторот, врз основа на податоците од локалната мрежа на мониторинг за 
квалитетот на животната средина и известувањата од резултатите на мониторингот за 
спроведувањето на задолжителните услови од А-интегрираната еколошка дозвола од 
членот 111 став (1) од овој закон, иницираат покренувања на постапка за донесувања 
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на решение за одземање на А-интегрираната еколошка дозвола заради 
прекршувањето на задолжителните услови утврдени во А-интегрираната еколошка 
дозвола, согласно со став (1) алинеја 1 на овој член”.

  Ставовите (2),(3) и (4) стануваат ставови (3),(4) и (5).

Член 14
Во членот 121 став (4) се менува и гласи:
“ 50 % од средствата добиени од надоместокот од став (1) од овој член, се 

уплаќаат на посебна сметка на општината, на градот Скопје односно  општините во 
градот Скопје на чиешто подрачје се наоѓаат инсталациите на операторот со намена 
за финансирање на локалната мрежа на мониторинг и 50 % се уплаќаат на посебна 
сметка на органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина, а се користат за покривање на трошоците за добивање, пренос 
или измена, како и контрола на А-интегрираната еколошка дозвола, за покривање на 
трошоците за мерките за ремедитација од член 120 од овој закон, како и за работата 
на Комисијата за најдобри достапни техники.“.

Член 15
Во членот 129 став (4) точката на крајот на реченицата  се брише и се додаваат 

зборовите: „и за финансирање на локалните мрежи на мониторинг.“.

 Член 16
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“ . 



8

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ

Со членот 1 со измената на член 20 ставови (2) и (3) од Законот се врши 
прецизирање на обврските на загадувачот, согласно начелото „загадувачот плаќа“ да 
ги плати трошоците предизвикани со неговите активности на загадување за 
отстранување на опасноста, за санација и за штетата причинета од загадувањето на 
животната средина

Во член 2 со дополнување на член 32 став (2) се определува надлежноста и на 
на општината, град Скопје и општините во град Скопје за мониторинг на животната 
средина.

Во член 3 со измените на член 34 став (1) за општините и градот Скопје се 
уредува наместо можност, обврска  да формират локална мрежа за мониторинг на 
оделни медиуми и области на животната средина.

Во член 4 со дополнувањето на член 36 став (5) алинеја 4 се проширува 
обврската за правните лица кои вршат интерен мониторинг на изворите на емисија 
податоците од редовните следења согласно роковите утврдени во интегрираните 
еколошки дозволи да ги доставуват покрај на органот на државна управа надлежен за 
работите од областа на животната средина и до органот на општината градот Скопје и 
општините во град Скопје.

Во член 5 со измена на член 41 став (3) се уредува обврска на  општината, град 
Скопје и општините од град Скопје да воспоставуваат и одржуваат регистар на 
загадувачи.

Во член 6 со измените на член 42 став (5) се уредува обврска наместо можност 
општините, градот Скопје и општините во градот Скопје да воспоставуваат и 
одржуваат катастар за животна средина.

Во член 7 со измените на член 45 ставови (5) и (6) се уредува општините, 
градот Скопје и општините во градот Скопје наместо можност, да имаат обврска да 
изготвуваат извештај за состојбата на животната средина на нивното подрачје.

Во член 8 со измените на член 60 став 5 се прецизира постојаниот состав на 
телото формирано од Советот на општината, на градот Скопје и на општините на 
градот Скопје, што го раководи градоначалникот кое ќе го следи имплементирањето 
на локалниот акционен план за животна средина и ќе предлага промени, што досега 
беше една од причините за нефункционирање на овие тела.

Во член 9 со измените на член 62 став (4) се определува обврска на 
градоначалникот на општината, градоначалникот на град Скопје и градоначалниците 
на општините во град Скопје, еднаш годишно да ги известуваат своите совети за 
остварување на надлежноста за спроведување на локалниот акционен план за 
животна средина.

Во член 10 со дополнувањата на член 87 став (1) се прецизира мислењето на 
органите на општината или градот Скопје како основа заедно со студијата и 
извештајот за соодвесноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз 
чивотната средина и јавната расправа од член 91 на овој Закон, за носење решение за 
давање согласност или за одбивање на барањето за спроведување на проектот.

Во член 11 со дополнувањето во член 100 став 1 се уредува градоначалникот 
на општината и градоначалникот на град Скопје по барањето за издавање А-
интегрирана еколошка дозвола кое органот на државната управа надлежен за работи 
од областа на животна средина го доставува до нив во рок од 30 дена на истиот орган, 
му доставуват мислење во писмена форма во однос на наводите содржани во 
барањето и за самото барање за А-интегрирана еколошка дозвола.

Во член 12 со измените во член 111 став (1) се проширува обврската на 
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носителот на А-интегрираната еколошка дозвола да ги известува редовно за 
резултатите од мониторингот за спроведување на задолжителните услови од А-
интегрираната еколошка дозвола за дефекти, несреќи или хаварии кои имаат 
задолжително влијание врз здравјето на луѓето, животната средина и други промени 
во работата на инсталациите, покрај органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина и градоначалникот на општината и 
градоначалникот на град Скопје и градоначалниокот на општините во град Скопје на 
чиешто подрачје е лоцирана инсталацијата. 

Во член 13 со измените во член 119 став 1 се утврдуваат право и обврска на 
органот задолжен за мониторинг на животната средина во општините или градот 
скопје на чиешто подрачје ги врши октивностите носителот на А-интегрираната 
еколошка дозвола да по констаираната состојба на зголемена емисија на штетни 
супстанци по здравјето на луѓето, преку градоначалникот на општините, 
градоначалникот на градот Скопје или градоначалникот на општините во град Скопје 
го пријавуваат истото да се утврди со правосилни решенија на  Државниот 
инспекторат за животна средина како услов а одземање на на А-интегрираната 
еколошка дозвола.

Во член 14 со измената во член 121 став (4) се врши обезбедување на 
дополнителен извор на финансирање на локалните мржи на мониторинг.

Во член 15 со измената во член 129 став (4) се предвидува намена на 
средствата од надлежните за Б -интегрираната еколошка дозвола и за финансирање 
на локалните мржи на мониторинг.

Членот 16 го уредува влегувањето во сила на законот.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија во Предлог на законот за изменување и дополнување 
на Законот за  животната средина се меѓусебно поврзани и прават една целина.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените законски решенија ќе се заштити животната средина, ќе се 
забранат активностите на загадување, ќе се санираат штетните последици од 
загадувањето и ќе се обезбеди надоместок за причинетите штети од загадување на 
животната средина.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА КОИ СЕ 
МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 20
Општа одредба во врска со вршење на активности

(1) На територијата на Република  Македонија  се  забранети  следниве
активности:

- градење или реконструкција на инсталации без добивање на дозвола и 
без
притоа да се исполнат утврдените норми и стандарди од системот за заштитата и
унапредувањето на животната средина,

- производство и увоз на превозни средства кои не ги исполнуваат условите
пропишани за емисиите кај мобилните извори на загадување и на бучава и

- производство, постапување и испуштање на загадувачки материи и 
супстанции во животната средина, освен на начин и под услови пропишани со закон.

(2) Ако активноста којашто го предизвикува загадувањето не е предмет на
регулирање на главите XII и XIV од овој закон, министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ги 
пропишува начинот, постапката, мерките за превенција и за отстранување на 
загадувањето и враќање на животната средина во задоволителна состојба.

(3) Општината, градот Скопје и општините во градот Скопје ќе изречат 
мерка  забрана за  вршење на активностите и за враќање на  животната  средина  во
задоволителна состојба, врз основа на прописот од ставот (2) на овој член.

(4) Концесија, односно дозвола за детални геолошки, хидрогеолошки 
истражувања и експлоатација на минералните суровини се издава по претходно 
мислење, односно согласност на органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на животната средина.

(5) Начинот на постапување, како и поблиските услови за издавање на 
мислењето, односно согласноста од ставот (4) на овој член, ги пропишува министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина.

Член 32
Мониторинг

(1) Мониторингот на медиумите и областите на животната средина се врши
преку:

- систематско набљудување, испитување и оценување на загадувањето и
состојбата на медиумите и областите на животната средина во целина и

- идентификација и регистрирање на изворите на загадување на одделните
медиуми и областите на животната средина.

(2) За  мониторингот  на  медиумите  и  областите  на  животната  средина  
е
надлежен органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина.

(3) За спроведување на мониторингот од ставот (1) на овој член органот на
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина донесува 
Стратегија за мониторинг на животната средина.

(4) Врз основа на стратегијата од ставот (3) на овој член органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина донесува
Програма за мониторинг на животната средина.

(5) Формата, содржината, методологијата и начинот на изработка на 
Програмата за мониторинг на животната средина и содржината на Стратегијата за
мониторинг на животната средина ја пропишува Владата на Република Македонија на 
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предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина.

Член 34
Локални мрежи за мониторинг

(1) За  мониторинг  на  одделни  медиуми  и  области  на  животната  средина,
општината  и  градот  Скопје,  во согласност со посебниот закон, можат да формираат 
локални мрежи за мониторинг.

(2) Средствата  за  формирањето,  работењето,  одржувањето  и  развојот  на
локалната мрежа за мониторинг се обезбедуваат од буџетот на општината и на градот 
Скопје и од други извори, во согласност со закон и актот на општината и на градот 
Скопје.

Член 36
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Интерен мониторинг

(1) Правните и физичките лица кои имаат извор на емисија и технолошките 
процеси и со своите активности влијаат врз еден или повеќе медиуми и области на 
животната средина и/или користат природни богатства се должни, во согласност со 
посебниот закон, да вршат интерен мониторинг на изворите на емисија, односно на 
искористувањето на природни богатства. Правните и физичките лица кои со своите 
активности придонесуваат во имисиите, вршат мониторинг и на имисиите во 
согласност со интегрираните еколошки дозволи.

(2) Лицата од ставот (1) на овој член се должни мониторингот од ставот (1) на
овој член да го вршат со користење на уреди и инструменти одобрени во постапката 
за верификација на мерилата, утврдена со закон, како и да ги одржуваат уредите и 
инструментите за мониторинг во исправна состојба.

(3) Лицата од ставот (1) на овој член, мониторингот од ставот (1) на овој член, 
можат да го вршат преку сопствени служби или преку акредитирани научни и стручни 
организации и други правни лица кои ги исполнуваат условите за вршење мониторинг.

(4) Доколку обврската за мониторингот од ставот (1) на овој член е утврдена во
обврзувачките услови содржани во интегрираните еколошки дозволи, а издадени во 
согласност со овој или со посебниот закон, лицата од ставот (1) на овој член се 
должни да вршат мониторинг во согласност со тие услови.

(5) Лицата од ставот (1) на овој член се должни:
- редовно да ги следат емисиите, технолошките процеси и влијанието врз 

животната средина (преку мерење на емисиите, односно пресметување и процена на 
количествата емисии) од изворот на загадувањето, на начин што е предвиден со 
посебниот закон,

- редовно да ги следат имисиите во непосредна близина на изворите на 
емисиите определени со посебниот закон или прописот донесен врз основа на тој 
закон и на начин утврден во интегрираната еколошка дозвола,

- редовно да го следат искористувањето на природни богатства на начин што е
предвиден со посебниот закон или прописот донесен врз основа на тој закон,

- податоците од редовните следења, еднаш месечно, најкасно секој петти во
тековниот месец, и/или согласно со роковите утврдени во интегрираните еколошки 
дозволи или дозволи за усогласување со оперативен план да ги доставуваат до 
органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина 
и

- на барање на органот на државната управа надлежен за работите од областа
на животната средина, да ги достават податоците од алинеите 1, 2 и 3 на овој став во 
рок пократок од утврдениот во алинејата 4 од овој став.

Член 41
Регистар за испуштање и пренесување на загадувачи

(1)Органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина воспоставува и одржува Регистар за испуштање и пренесување на 
загадувачи (во натамошниот текст: Регистар на загадувачи), којшто е составен дел на 
Катастарот за животна средина.

(2) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина ги пропишува формата, содржината, 
методологијата и начинот на водењето на Регистарот од ставот (1) на овој член.

(3) Општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, за своите подрачја,
можат да воспостават и одржуваат Регистар на загадувачи. Податоците од регистарот 
на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, градоначалникот на 
општината, градоначалникот на градот Скопје и градоначалниците на општините во 
градот Скопје, најмалку еднаш месечно, во согласност со прописот од членот 40 став 
(5) на овој закон ги доставуваат до органот на државната управа надлежен за 
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работите од областа на животната средина.
(4) Правните и физичките лица се должни да доставуваат податоци за 

изготвување и одржувањето на Регистарот на загадувачи од ставот (1) на овој член,  
во согласност со прописот од членот 40 став (5) на овој закон и во согласност со 
издадените интегрирани еколошки дозволи.

Член 42
Катастар за животната средина

(1) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина го воспоставува и одржува единствениот Катастар за животната 
средина (во натамошниот текст: Катастар), кој ги вклучува Катастарот на загадувачите 
на воздухот, водите и на почвата, Катастарот на создавачите на бучава, Катастарот на
создавачите на отпад, Катастарот на заштитените подрачја, Регистарот на загадувачи 
и другите катастари утврдени со посебните закони.

(2) Катастарот од ставот (1) на овој член содржи податоци за активностите и за
инсталации кои ја загрозуваат или можат да ја загрозат животната средина, а особено 
податоци за - името или називот на операторот и адресата на локацијата на 
инсталација,

- краток опис на активностите и на техничкиот процес,
-значајни податоци кои се однесуваат на емисиите, опасните супстанции 

присутни во постројките, создавањето отпад, користењето на природните богатства и 
на енергијата

- издадени дозволи и измените и дополнувањата на дозволи и
- за контролата што се врши, за значајните резултати и за преземените мерки.
(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на животната средина поблиску ги пропишува формата, 
содржината и начинот на востановување и водење на Катастарот.

(4) Правните и физичките лица се должни да доставуваат податоци за 
изготвување и одржување на соодветните катастри од ставот (1) на овој член, во 
согласност со прописот од членот 40 став (5) на овој закон и во согласност со 
издадените интегрирани еколошки дозволи.

(5) Општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, за своите подрачја, 
можат да воспостават и одржуваат катастар за животната средина. Податоците од 
катастарот на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, најмалку 
еднаш во секое тримесечје градоначалникот на општината, градоначалникот на градот 
Скопје и градоначалниците на општините во градот Скопје, ги доставуваат до органот 
на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

Член 45
(1) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

животната средина секоја година изготвува годишен извештај за квалитет на 
животната средина во Република Македонија.

(2) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина во соработка со другите органи, организации и институции кои 
поседуваат податоци од областа на животната средина, секоја втора година изготвува 
индикаторски извештај за животната средина (во натамошниот текст: индикаторскиот 
извештај), а на секои четири години изготвува извештај за состојбата со животната 
средина во Република Македонија (во натамошниот текст: извештајот). Извештајот и 
индикаторскиот извештај се достапни на јавноста во согласност со одредбите од 
Главата VIII на овој закон.

(3) Извештајот и Индикаторскиот извештај од ставот (2) на овој член ги усвојува 
Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина. 
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Владата на Република Македонија извештајот го поднесува до Собранието на 
Република Македонија заради информирање.

(4) Формата, содржината, целите, начинот на изработка и видот и изворите на 
податоци кои се користат за изработка на извештајот, како и начинот на оценувањето 
на извештајот ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на животната средина.

(5) Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје можат да изготват 
извештај за состојбата на животната средина на нивното подрачје. Извештајот е 
достапен на јавноста во согланост со одредбите од Главата VIII на овој закон.

(6) Градоначалникот на општината, на општините во градот Скопје и на градот 
Скопје го доставува извештајот од ставот (5) на овој член, до органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната средина, за одобрување.

(7) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа 
на животната средина е надлежен за публикување и дистрибуција на извештајот од 
ставот (2) на овој член.

(8) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната средина за изработка на извештајот од 
ставот (2) на овој член, формира координативно тело составено од претставници на 
органи, организации и институции кои поседуваат податоци од областа на животната 
средина.

(9) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната средина на предлог на координативното 
тело, формира работни групи за изработка на делови од извештајот од ставот (2) на 
овој член.

(10) Координативното тело изготвува проектни задачи за секоја работна група 
од ставот (9) на овој член, по кои ќе се изготвуваат соодветните делови од извештајот 
од ставот (2) на овој член.

(11) Средствата за изготвување и публикување на извештајот од ставот (2) на 
овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и други извори на 
средства утврдени со закон.

Член 60
Видови плански документи и надлежност за нивното донесување

(1) Врз основа на политиките и целите за животната средина, оцената на 
состојбите дадени во Извештајот за состојбата со животната средина од членот 45 
став (2) на овој закон како и утврдувањето на мерките што треба да се преземат 
заради постигнување на целите за животна средина, Владата на Република 
Македонија, на предлог на органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина, донесува Национален акционен план за животната 
средина на Република Македонија (во натамошниот текст: Национален акционен план 
за животна средина).

(2) Советот на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, 
врз основа на оцената на своите специфични состојби и потреби, а во согласност со 
Националниот акционен план за животната средина, донесуваат локални акциони 
планови за животната средина, во согласност со методологијата од членот 61 став (3) 
на овој закон.

(3) Одделни делови од локалните акциони планови за животната средина 
можат да претставуваат соодветни стратегии или планови, доколку тие ги исполнуваат 
условите предвидени со посебните закони.

(4) Планските документи од ставовите (1) и (2) на овој член се донесуваат за 
период од шест години и тековно се обновуваат во зависност од новонастанатите 
услови, а задолжително се обновуваат по истекот на рокот за кои се донесени.

(5) Советот на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје
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формира тело, раководено од градоначалникот, кое ќе го следи имплементирањето на 
локалниот акционен план за животна средина и ќе предлага промени во локалниот 
акционен план за животна средина, а за тоа еднаш годишно го известува органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

Член 62
Надлежност за спроведување на планските документи

(1) Националниот акционен план за животната средина го спроведуваат 
надлежните органи на државната управа и на општината, на градот Скопје и на 
општините во градот Скопје, јавните претпријатија и јавните установи, како и другите 
правни и физички лица кои врз основа на јавно овластување вршат дејност или 
преземаат активности што имаат влијание врз животната средина.

(2) Врз основа на податоците добиени од органите,организациите,институциите 
и од правните и физичките лица од ставот (1) на овој член, органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната средина на секои три години 
изготвува извештај за спроведувањето на планот и го доставува до Владата на 
Република Македонија.

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина го пропишува начинот на доставување на 
податоците од органите, организациите и институциите, јавните претпријатија и 
јавните установи, како и другите правни и физички лица од ставот (1) на овој член 
надлежни за спроведување на планот.

(4) Локалниот акционен план за животната средина го спроведуваат 
градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и градоначалниците 
на општините во градот Скопје, како и другите правни и физички лица определени со 
планот. На предлог на градоначалникот, советот на општината, на градот Скопје и на 
општините во градот Скопје го пропишува начинот на доставување на податоците од 
органите и правните и физичките лица надлежни за спроведување на планот.

(5) Врз основа на податоците доставени во согласност со одредбите на 
ставовите (2) и (4) од овој член, органот надлежен за донесување на планот може да 
одлучи планот да се измени или да се дополни. 

Член 87
Решение со кое се дава согласност или се одбива барањето за спроведување на 

проектот

(1) Врз основа на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната
средина, извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот 
врз животната средина, јавната расправа од членот 91 на овој закон и добиените 
мислења, органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина, во рок од 40 дена од денот на поднесувањето на извештајот од 
членот 86 на овој закон, носи решение со коешто дава согласност или го одбива 
барањето за спроведување на проектот (во натамошниот текст: решение).

(2) Решението содржи оцена за тоа дали студијата за оцена на влијанијата на
проектот врз животната средина ги задоволува барањата пропишани со овој закон и 
условите за издавање на дозволата за спроведување на проектот согласно со членот 
88 од овој закон, како и мерки за спречување и за намалување на штетните влијанија, 
а посебно:

- спречување на штетните влијанија врз животната средина како резултат на 
изведувањето на проектот,

- спречување, ограничување, ублажување или намалување на штетните 
влијанија,

- зголемување на поволните влијанија врз животната средина, како резултат на
спроведувањето на проектот и
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- процена на очекуваните ефекти од предложените мерки.
(3) Во рок од пет работни дена од денот на донесувањето на решението од 

ставот (1) на овој член, органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина го доставува решението до инвеститорот, до органот 
на државната управа надлежен за издавање дозвола, односно решение за 
спроведување на проектот и до општината или градот Скопје на чиешто подрачје би 
требало да се спроведува проектот.

(4) Решението од ставот (1) на овој член се објавува во рок од пет работни дена 
од денот на донесувањето, во согласност со членот 90 став (1) точка 5 од овој закон.

Член 100
Права и обврски на општината и градот Скопје во однос на барањето

(1) Градоначалникот на општината и градоначалникот на градот Скопје се 
должни во рок од 30 дена од приемот на барањето, кое им е доставено во согласност 
со членот 98 став (1) од овој закон на органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина да му достават мислење, во писмена 
форма, во однос на наводите содржани во барањето.

(2) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина е должен, врз основа на писмено барање, на градоначалникот на 
општината и градоначалникот на градот Скопје, во рок од 15 дена, да им ги достави 
или да им ги направи достапни сите информации потребни за оформување на 
мислењето од ставот (1) на овој член.

(3) Рокот потребен за доставување на информациите од ставот (2) на овој член 
не се вклучува во рокот утврден во ставот (1) од овој член.

(4) Градоначалникот на општината и градоначалникот на градот Скопје, во 
рамките на рокот од ставот (1) на овој член, можат да организираат јавна расправа во 
врска со барањето, согласно со членот 103 став (5) од овој закон.

(5) Доколку градоначалникот на општината и градоначалникот на градот Скопје
во рокот од ставот (1) на овој член не ги достават писмените мислења, се смета дека 
немаат забелешки по барањето.

Член 111
Обврски на носителот на А-интегрираната еколошка дозвола за известување

Носителот на А-интегрираната еколошка дозвола е должен да го известува 
органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, 
и тоа:

- редовно, за резултатите од мониторингот спроведуван согласно со 
задолжителните условите од А-интегрираната еколошка дозвола,

- веднаш, за секој дефект несреќа и/или хаварија што имале или би можеле да
имаат значително влијание врз здравјето на луѓето, животната средина или на имотот,

- за секоја промена во работата на инсталацијата која може да има влијание врз 
здравјето на луѓето, животната средина или имотот и

- за секоја планирана промена на лицата со посебни овластува во врска со А- 
интегрираната еколошка дозвола кои управуваат со инсталацијата.

(2) Носителот на А-интегрирана еколошка дозвола е должен да ги почитува 
сите услови од дозволата при користењето и управувањето на инсталацијата.

(3) Заради спроведување на обврската од ставот (2) на овој член операторот на
инсталацијата е должен да именува лице кое ќе биде одговорно за спроведувањето на 
условите утврдени во А-интегрираната еколошка дозвола.

Член 119
Одземање на А-интегрираната еколошка дозвола
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(1) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина донесува решение за одземање на А- интегрирана еколошка 
дозвола, доколку операторот:

- повеќе од трипати ги прекршил задолжителните услови утврдени во А- 
интегрираната еколошка дозвола, што е утврдено со правосилни решенија на 
Државниот инспекторат за животна средина,

- извршил измени на инсталацијата, без да добие дозвола од органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина или

- активноста не ја врши во обем и во време утврдено во А-интегрираната 
еколошка дозвола.

(2) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина веднаш го известува операторот кој е носител на А- интегрираната 
еколошка дозвола, како и други надлежни органи, за започнувањето на постапката за 
донесување решение за одземање на А- интегрираната еколошка дозвола, како и за 
причините поради кои се донесува решението.

(3) Операторот може да поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен против решението од 
ставот (1) на овој член, во рок од 15 дена од доставувањето на решението.

(4) Носителот на А-интегрираната еколошка дозвола нема право на надоместок 
за штетата настаната со одземањето на А- интегрираната еколошка дозвола.

Член 121
Надоместок

(1) Операторите на инсталациите се должни да плаќаат надоместок:
- при поднесување на барање за А-интегрирана еколошка дозвола,
-при поднесување на барање за измени или пренос на А- интегрираната 

еколошка дозвола,
- за поседување на А-интегрирана еколошка дозвола, кој се плаќа годишно и
- за редовен надзор на инсталацијата, во согласност со условите во А- 

интегрираната еколошка дозвола.
(2) Владата на Република Македонија ја пропишува висината на надоместокот

кој треба да го плаќаат операторите од ставот (1) на овој член на предлог на органот 
на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(3) Определувањето на висината на надоместокот од ставот (2) на овој член се
врши врз основа на бројот на местата на инсталацијата од кои се испуштаат емисии 
во животната средина, бројот на задолжителните услови и мерки утврдени во 
дозволата, видот и големината на емисиите во животната средина, како и врз основа 
на површината што ја зафаќа инсталацијата. Висината на надоместокот, утврден за 
секој индустриски сектор одделно, не може да биде помалку од 1.000 денари ни 
повеќе од 9.000 денари по број, вид, големина и површина по хектар.

(4) Средствата добиени од надоместокот од ставот (1) на овој член се уплаќаат
на посебна сметка на органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина, а се користат за покривање на трошоците за добивање, пренос 
или измена, како и контрола на А-интегрираната еколошка дозвола, за покривање на 
трошоците за мерките за ремедијација од членот 120 на овој закон, како и за работата 
на Комисијата за најдобри достапни техники.

Член 129
Надоместоци

(1) Операторите на инсталациите се должни да плаќаат надоместок:
- при поднесување на барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола,
- при поднесување на барање за измена или пренос на Б-интегрирана еколошка

дозвола,
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- за поседување на Б-интегрирана еколошка дозвола, која се плаќа годишно и
- за редовен надзор на инсталацијата, во согласност со условите во Б- 

интегрираната еколошка дозвола.
(2) Владата на Република Македонија ја пропишува висината на надоместокот

кој треба да го плаќаат операторите од ставот (1) на овој член на предлог на органот 
на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(3) Определувањето на висината на надоместокот од ставот (2) на овој член се
врши врз основа на бројот на местата на инсталацијата од кои се испуштаат емисии
во животната средина, бројот на задолжителните услови и мерки утврдени во 
дозволата, видот и големината на емисиите во животната средина, како и врз основа 
на површината што ја зафаќа инсталацијата. Висината на надоместокот, утврден за 
секој индустриски сектор одделно, не може да биде помалку од 300 денари ни повеќе 
од 3.000 денари по број, вид, големина и површина по хектар.

(4) Средствата добиени од надоместокот од ставот (1) на овој член се уплаќаат
на посебна буџетска сметка, како приход на буџетот на општината, односно како 
приход на Буџетот на градот Скопје, а се користат за покривање на трошоците за 
добивање, пренос или измени и контрола на Б-интегрираната еколошка дозвола.

(5) Средствата добиени од надоместокот од ставот (1) на овој член за Б- 
интегрирана еколошка дозвола во заштитено подрачје се уплаќаат на посебна сметка 
на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина, а се користат за покривање на трошоците за добивање, пренос или измена, 
како и контрола на Б-интегрираната еколошка дозвола во заштитено подрачје.


