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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Врз основа на член 77 став (1) од Законот за животна средина („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.53/05, 81/05, 24/07 и 159/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 24.08.2009 година,  донесе 

  
УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ 
СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА  

ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 1 
Во Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се 

утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанието врз животната 
средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.74/05) во член 2 по став (1) се 
додава нов став (2) кој гласи: 

„Постапката за оцена на влијанието врз животната средина задолжително се спроведува 
и за секоја промена или проширување на проектите наведени во Прилог I од оваа уредба, а 
кои се однесуваат на праговите  пропишани во прилогот.“ 

Ставот (2) станува став (3). 
 

Член 2 
 
Во член 8 алинеја 7 се менува и гласи: 
„густо населени подрачја и/или“. 
 

Член 3 
Во Прилогот I точката 2 се менува и гласи: 
„Термо-електрични централи и другите инсталации за согорување, со топлински 

капацитет од 200 МW или повеќе и нуклеарни централи и другите нуклеарни 
реактори, како и проекти за демонтирање или за исклучување од работа на ваквите 
централи или реактори (освен инсталациите за истражување на производството и на 
конверзија на материјалите подложни на физија и на материјалите за добивање на 
секундарно нуклеарно гориво, чијашто максимална моќност не надминува 1 KW 
континуирано термичко полнење). Нуклеарните централи и другите нуклеарни 
реактори престануваат да бидат нуклеарна инсталација кога сето нуклеарно гориво и 
другите радиоактивно контаминирани елементи ќе бидат трајно отстранети од 
локацијата на инсталацијата.“ 

 
Член 4 

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

 
Бр.19-3917/1                           Заменик на претседателот 

24 август 2009 година                               на Владата на Република 
    Скопје                                         Македонија, 

          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 


