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Врз основа на членовите 80 став (5) и 81 став (2) од Законот за животна средина 
(“Службен весник на РМ” бр. 53/2005, 81/05), министерот кој раководи со органот на др-
жавната управа надлежен за вршење на работите од областа на животна средина, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НАМЕ-
РАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПОТРЕБАТА ОД ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 
 

Член 1 
Предмет 

Со овој правилник се пропишуваат информациите што треба да ги содржи известува-
њето за намерата за изведување на проектот и постапката за утврдување на потребата од 
оцена на влијанието на проектот врз животната средина.  

 
Член 2 

Содржина на известувањето за намерата за 
изведување на проектот 

(1) Известувањето за намерата за изведување на проект ги содржи следниве информации: 
1. Информации за инвеститорот;  
- името и презимето на инвеститорот; 
- поштенска адреса на седиштето;  
- телефон, факс и адреса на електронската пошта на инвеститорот; и  
- името и презимето на назначеното лице за контакт и негова поштенска адреса, теле-

фон, факс и адреса на електронската пошта. 
2. Карактеристики на проектот; 
- се наведува категоријата во која спаѓа предложениот проект (Прилог I или Прилог II 

од Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврду-
ва потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната среди-
на (“Службен весник на РМ” бр. 74/05);  

- причините поради кои се смета дека не е неопходна оценка на влијанието врз живот-
ната средина;  краток опис на предложениот проект вклучувајќи го и предложениот капа-
цитет или големина на проектот;  

- опис на главните процеси вклучително и големина, капацитет, капацитет на произ-
водство, вложени ресурси на почетокот од процесот и произведена количина; причини за 
предлагање на проектот; план на кој се прикажани границите на градежната зона, вклучи-
телно и земјиштето што е времено потребно за време на изградбата; просторната форма на 
градежната зона (изглед, градежни објекти, други објекти, градежни материјали итн.); 

- евентуални нови зафати во врска со пристапот до градежната зона или измени во постојна-
та поставеност на јавните патишта; работна програма за фазите на изградба, работење и пушта-
ње во употреба, како и за враќање во поранешната состојба и активности по завршување на 
градбата во случаите каде е потребно; методи на градба;  

- ресурси што се користат во изградбата и работењето (материјали, вода,  енергија 
итн.); врските со други постојни или планирани проекти; информации за алтернативите 
што се земени во предвид; 

- информации за мерките за намалување на негативните влијанија; други активности 
што може да произлезат како последица од проектот (на пр. експлоатација на минерални 
суровини, обезбедување на ново водоснабдување, создавање или пренос на електрична 
енергија, зголемен број населби и канализација);  
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- податоци за евентуални други согласности потребни за проектот; и наведување на 
други консултирани страни до кои се испраќа известувањето. 

3. Локација на проектот; 
- општината во која се планира да се изгради објектот;  
- локација на проектот вклучително адреса и број на парцела;  
- мапи и фотографии што ја покажуваат локацијата на проектот во однос на физичко-ге-

ографските карактеристики,  
- природните и антрополошките карактеристики кои го опкружуваат; намена на земји-

штето на или веднаш до локацијата и евентуални идни планирани намени на земјиштето; 
- зонирање или намена за употреба на земјиштето;  
- карактеристики на заштитени подрачја;  
- чувствителни области; и  
- податоци за евентуални алтернативни локации кои биле земени предвид. 
4. Карактеристики на можното влијание; 
- посочување на потенцијални емисии во вода, воздух и почва; 
- влијанија врз луѓето, човековото здравје, биолошката разновидност, почвата, намена 

на земјиштето, материјалните добра, квалитетот на водата и хидрологијата, квалитетот на 
воздухот, климата, бучавата и вибрациите, пределот и визуелното опкружување, природ-
ното, културното и историското  наследство, како и нивните меѓусебни влијанија;  

- карактерот на влијанијата (т.е. директни, индиректни, секундарни, кумулативни, кра-
ткорочни, среднорочни, долгорочни, трајни, привремени, позитивни, негативни);  

- размерот на влијанието (географска област, големина на засегнатото население/живеа-
лиште/видови);  

- големина и опсег на влијанието;  
- веројатност на влијанието;  
- времетраење, честота и реверзибилност на влијанието;  
- мерки вклучени во проектниот нацрт за намалување, избегнување или неутрализира-

ње на поголемите негативни влијанија; и  
- прекугранично влијание. 
5. Дополнителни информации. 
- наведување на органот на државната управа надлежен за издавање дозвола односно 

решение за спроведување на проектот; 
- датум на известувањето;  
- во случаите каде е различен од инвеститорот - името, презимето, адресата и телефон-

скиот број на лицето кое го изготвува известувањето и на лицата кои учествуваат во него-
вото изготвување;  

- потпис на лицето кое го изготвува известувањето со кој се потврдува автентичноста 
на информациите содржани во него;  

- преглед со кој се утврдува потребата од оценка на влијанието врз животната средина;  
(2) Во согласност со укажувањата на органот на државната управа надлежен за работи-

те од областа на животната средина, бројот на копии што треба да ги обезбеди инвестито-
рот е еднаков на бројот на органите на државната управа кои учествуваат во постапката, 
којшто може да варира од една до друга постапка за оценка на влијанието врз животната 
средина.  

Член 3 
Постапката за утврдување потребата од оцена на влијанието на проектот  

врз животната средина 
(1) По приемот на известувањето за намерата за изведување на проект доставено од ин-

веститорот, органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина ја утврдува потребата од оцена на влијанијата од проектот врз животната средина.  
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(2) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина 
при утврдување на потребата од оцена на влијанијата од проектите врз животната средина ги 
зема во предвид критериумите утврдени во Уредбата за определување на проектите и крите-
риумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на 
влијанијата врз животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 74/2005). 

(3) По утврдувањето на потребата од оцената на влијанието на проектот органот на државна-
та управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина донесува решение 
со кое го известува инвеститорот за потребата од оцена на влијание врз животната средина. 

 
Член 4 

Влегување во сила 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”. 
 
     Бр. 07-1155/1                  Министер за животна средина  
3 март 2006 година                         и просторно планирање, 
         Скопје                              д-р Зоран Шапуриќ, с.р. 
 


