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Врз основа на член 84 од Законот за животна средина (“Службен весник на РМ” бр. 
53/2005 и 81/05), министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за ра-
ботите од областа на животна средина и просторно планирање, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊАТА ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА СТУДИЈА-
ТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 
 

Член 1 
Предмет 

Со овој правилник се пропишува содржината на барањата што треба да ги исполнува  
студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина. 

 
Член 2 

Содржина на барањата што треба да ги исполнува студијата за оценката  
на влијанието врз животната средина 

Студијата за оценката на влијанието врз животната средина треба да ги исполнува след-
ните барања:  

- Да содржи опис на проектот заедно со информации за локацијата, карактерот и голе-
мината на проектот и на потребната земјишна површина; 

- Да содржи опис на животната средина и на нејзините медиуми на локацијата;  
- Да содржи опис на природното, културното и историското наследство и на пределот; 
- Да содржи опис на видот и количините очекувани емисии, особено на емисиите во 

воздухот и отпадните води,  цврстиот отпад, како и други информации потребни за евалу-
ација на поголемите влијанија на проектот врз животната средина; 

- Да содржи опис на мерките за спречување, намалување и елиминирање на влијанието врз 
животната средина, како и на мерките за враќање во поранешната состојба; 

- Да содржи опис на влијанијата на проектот врз животната средина имајќи го предвид 
нивото на развој на науката и прифатените методи за евалуација; 

- Да содржи опис на карактеристиките на технологијата која се користи; 
- Да содржи опис на алтернативните решенија за реализација на проектот што инвести-

торот ги имал предвид и главните причини за избирање на предложената алтернатива; се-
когаш се вклучува и нултата алтернатива; 

- Да содржи резиме на доставената студија без технички детали; 
- Да содржи анализа на потешкотиите (технички недостатоци или недостиг на знаења) 

со кои инвеститорот или експертот биле соочени за време на подготовката на студијата; и 
- Да содржи предлог за големината и карактеристиките на промената поради која е потребно 

да се ажурира студијата за оценката на влијанието врз животната средина. 
  

Член 3 
Влегување во сила 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
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