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Врз основа на член 65, став (4) од Законот за животна средина („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.53/05, 81/05 и 24/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 20.11.2007 година, донесе 

 
УРЕДБА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ ДОНЕСУВААТ 

ОДЛУКИТЕ ДАЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ БИ МОЖЕЛЕ ДА 
ИМААТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО 

НА ЛУЃЕТО 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат критериумите врз основа на кои се донесува одлука за 

спроведување на стратегиска оцена за планските документи кои би можеле да имаат 
значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето. 

 
Член 2 

Одредбите на оваа уредба не се однесуваат на планските документи кои се определени 
со Уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие 
стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на 
нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето.  

 
Член 3 

(1) Критериуми врз основа на кои се определува дали определен плански документ би 
можел да има значително влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на 
луѓето се следните: 

1. Карактеристики на планскиот документ, а особено: 
- степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти и 

други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или 
според одредувањето на ресурсите; 

- степенот до кој планскиот документ влијае врз другите плански документи во 
хиерархијата; 

- важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на животната 
средина особeно во поглед на  промовирањето на одржливиот развој; 

- проблеми во животната средина релевантни за планскиот документ; 
- важноста на планскиот документ за имплементација на acguis communitaire во областа 

на животната средина (пр.планови и програми поврзани со управувањето со отпадот или 
заштита на водите). 

2. Карактеристики на влијанијата и на областа која најверојатно би била 
погодена/засегната, а особено: 

- веројатноста, времетраењето, фреквентноста и повратноста на влијанијата; 
- кумулативната природа на влијанијата врз животната средина и животот и здравјето 

на луѓето; 
- прекуграничната природа на влијанијата; 
- ризиците по здравјето на луѓето или животната средина (пр.поради незгоди/несреќи); 
- опсегот и просторниот обем на влијанијата (географска област и големина на 

населението кои најверојатно би биле засегнати); 
- вредноста и ранливоста на областа која најверојатно би била засегната поради: 
- посебни природни карактеристики или природно наследство, 
- построги стандарди за животна средина или гранични вредности на емисии, 
- интензивна употреба на земјиштето, 
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- влијанија врз областа или пејсажи кои имаат признат статус на национална или 
меѓународни заштитени подрачја. 

(2) Во Одлуката со која се определува дали одреден плански документ би можел да има 
значително влијание врз животната средина и животот и здравјето на луѓето се 
образложува секој критериум од став (1) од овој член одделно. 

 
Член 4 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
   Бр. 19-7135/1                        Заменик на претседателот 

20 ноември 2007 година                на Владата на Република 
        Скопје                                               Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 


