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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Врз основа на член 27 a став 4 од Законот за квалитет на амбиентен воздух („Службен 
весник на Република Македонија” број 67/04 и 92/07), министерот за животна средина и 
просторно планирање во согласност со министерот за здравство и министерот за 
економија донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

АКЦИОНИОТ ПЛАН ЗА ЗАШТИТА НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува деталната содржина и начинот на подготвување на 

Акциониот план за заштита на амбиентниот воздух во Република Македонија.  
 

Член 2 
Акциониот план за заштита на амбиентниот воздух (во натамошниот текст Акциониот 

план) содржи: 
1) Податоци за состојбата на квалитетот на воздухот и тоа: 
1.1 национални, географски, метеоролошки и социо-економски податоци за општините, 

општините во градот Скопје и градот Скопје; 
 1.2 дефинирани основни мерки и мерки во зависност од ситуацијата на теренот, кои 

треба да се земат во предвид при подготовка на Акциониот план; 
1.3 фази на имплементација на мерките кои треба да се превземат;  
1.4 мерки за контрола и редуцирање на активности кои го предизвикуваат зголеменото 

загадување како што се сообраќајот со моторни возила, работата на производните 
субјекти кои претставуваат извори на емисии во воздухот; 

1.5 информации и податоци кои се собираат и презентираат при подготовка на 
Акциониот план и тоа: 

- Лоцирање на прекумерното загадување по: 
1. регион; 
2. град (мапа); 
3. мерна станица (мапа, географски координати); 
- Општа информација за: 
1. вид на зона (град, индустриска или рурална област); 
2. проценка на загадената област (km2) и број на населението изложено на 

загадувањето; 
3. корисни климатски податоци; 
4. топографски релевантни податоци, и 
5. доволно информации за видот на целите потребни за безбедност на зоната. 
- Одговорни компетентни тела (имиња и адреси на лицата одговорни за развојот и 

имплементацијата на плановите за подобрување): 
- Природа на загадувањето и проценка на: 
1. следени концентрации во текот на претходните години (пред имплементацијата на 

мерките за подобрување); 
2. измерени концентрации од самиот почеток на проектот, и 
3. употребени техники за проценка. 
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- Потекло на загадувањето на воздухот: 
1. листа на главните извори на емисии одговорни за загадувањето (мапа); 
2. вкупно емисии од тие извори (тони/годишно), и 
3. информации за загадувањето што доаѓа од други региони. 
- Анализа на ситуацијата 
1. детали за факторите кои се одговорни за надминувањата (на пример: транспорт, 

вклучувајќи и прекуграничен транспорт, формирање на секундарни загадувачки 
супстанции во атмосферата); 

2. детали за можните мерки за подобрување на квалитетот на воздухот. 
- Детали на мерките или проектите за подобрување спроведени пред стапувањето на 

сила на граничните вредности или целните вредности т.е.: 
1. локални, регионални, национални и меѓународни мерки; 
2. набљудувани ефекти од овиe мерки. 
- Eтапи на усвоените мерки или проекти со осврт на намалувањето на загадувањето 

следејќи го стапувањето во сила на граничните и целните вредности.   
1. именување и опис на сите мерки поставени во проектот; 
2. временска табела за имплементација; 
3. проценка на планираното подобрување на квалитетот на воздухот и проценка на 

очекуваното време потребно за да се исполнат целите. 
- Детали на мерките или проектите планирани или испитувани за долг временски 

период. 
- Листа на публикации, документи, работа и друго, користени за дополнување на 

потребните информации. 
1.6) формулари дадени во Упатството за подготовка на плански документи за заштита 

на воздухот (Програми и Акциониот планови):  
- спецификација за тоа како локациите (каде нивоата ги надминуваат граничните 

вредности и маргините на толеранција) можат да се спојат во една ситуација на 
надминување; 

- општа информација за програмата или акциониот план; 
- опис на надминувањето на граничната вредност; 
- анализа на причините од надминувањата на граничните вредности во референтната 

година; 
- основно ниво на концентрација; 
- детални мерки надвор од оние кои се условени со постоечката законска регулатива; 
- можни мерки кои сеуште не се преземени и долгорочни мерки (опционално) и 
- кратка содржина на мерките.  
  

Член 3 
Акциониот план се подготвува низ следните фази:  
1. Прелиминарна фаза на тревожење со цел да се започне соработка помеѓу 

Министерството за животна средина и просторно планирање вклучувајќи го Државниот 
инспекторат за животна средина, Министерство за здравство вклучувајќи го Државниот 
санитарен и здравствен инспекторат, Центар за известување и тревожење, Управа за 
хидрометеоролошки работи, Републички завод за здравствена заштита и Единиците за 
локална самоуправа;  

2. Прелиминарна ургентна фаза за започнување на активности за спречување на 
алармантна состојба;  

3. Фаза на информирање на јавноста и  
4. Фаза на вонредна состојба. 
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Член  4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Cлужбен 

весник на Република Македонија”. 
    
Бр. 07-6320/1                         Министер за животна  

22 јули 2009 година             средина и просторно планирање 
      Скопје                              д-р Неџати Јакупи, с.р.                            
                                                                                         

Министер за економија, Министер за здравство, 
Фатмир Бесими, с.р. Бујар Османи, с.р. 

 
 


