Закон за изменување и дополнување
на Законот за животната средина
Член 1
Во Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“
бр.53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), во член 22 став (1) запирката
по зборот „ограничува“ се заменува со зборот „или“ а зборовите „или строго
контролира “ се бришат.
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната
средина воведува мерки за контролира на увозот и извозот на опасните
супстанции, штетните материи и производи во/од/низ Република Македонија.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 2
Во членот 24 ставот (3) се менува и гласи:
„(3) Формата и содржината на елаборатот согласно со видовите на дејностите или
активностите за кои се изработува елаборат, како и согласно вршителите на
дејноста и големината на обемот на дејностите и активностите кои ги вршат
правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување, како и начинот на
водење на Регистарот за одобрени елаборати ја пропишува министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина. Обемот на дејносите и активностите се определува како
дејности и активности од поголем и помал обем, при што дејности или активности
од помал обем се определуваат согласно прописите за вршење на трговска,
занаетчиска и змјоделска дејност.“

Член 3
Во членот 67 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
(2) Доколку согласно прописите за донесување на одреден плански документ се
бара тој да се носи во две фази и тоа како нацрт и предлог план, извештајот за
Стратегиската оцена на животната средина за планскиот документ се подготвува
пред утврдувањето на нацрт планскиот документ и истиот е составен дел на
предложениот нацрт плански документ.
Ставовите 2,3,4,5,6,7,8 и 9 стануваат ставови 3,4,5,6,7,8,9 и 10.
Член 4
Во член 72 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) Оцената на соодветност на извештајот за животна средина од став (2) на овој
член органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната
средина ја објавува на својата веб страна во рок од пет дена од денот на
донесувањето на оцената.“
Член 5
Во член 95 во ставот (2) запирката и зборовите „согласно со членот 123 од овој закон“
се бришат и се додаваат зборовите „или органот на државната управа надлежен за
работите од областа на животната средина кога се работи за инсталација која се
наоѓа во заштитено подрачје, согласно со членот 123 од овој закон.“

Член 6
Во член 126 ставот (8) по ставот (25) станува став (26).
Член 7
Во член 135 ставот (2) се менува и гласи:
(2) Барањето од ставот (1) на овој член особено содржи:
1) Информации

за

операторот/барателот

,

финансиски

показатели

за

работењето на правното или на физичкото лице;
2) Опис на инсталацијата, нејзините технички делови и директно поврзаните
активности;
3) Управување и контрола на инсталацијата;
4) Суровини и помошни материјали, други супстанции и енергии употребени или
произведени во инсталацијата;
5) Ракување со материјалите;
6) Емисии (приказ на емисиите во сите медиуми и области на животната
средина);
7) Состојби на локацијата и влијанието на активноста;
8) Опис на технологиите и другите техники за спречување, или доколку тоа не е
можно, намалување на емисиите на загадувачките материи;
9) Места на мониторинг и земање примероци;
10) Еколошки аспекти и најдобри достапни техники;
11) Оперативен план;
12) Опис на други планирани превентивни мерки;
13) Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа
по престанок на активностите и
14) Нетехнички преглед.
Ставот 3 се брише.
Ставовите 4,5 и 6 стануваат 3,4 и 5.
Член 8
Во членот 136 во ставот (1), (2) и (3) зборот „барањето“ се заменува со зборот
„комплетното барање“.
Член 9
Во член 138 во ставот (5) зборовите „шест месеца“ се заменува со зборовите „30 дена“.
Член 10
Во член 146 став (1) алинеја 4 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со
топка и запирка.
Алинеја 5 се менува и гласи:
- експлоатација (истражување,екстракција и препаработка) на минерални
суровини во рудници, каменоломи, со помош на бушотини,
со исклучок на
хемиските и термичките процеси и складирањето кое се однесува на операции каде
се присутни опасни супстанции од листата на опасни супстанции од член 145 став (2)
на овој закон.
По алинеја 5 се додаваат две нови алинеи кои гласат:
- крајбрежното проучување и експлоатација на минерали, вклучувајќи ги
хидрокарбонатите и

- депониите за отпад, вклучувајќи ги и подземните складови за отпад, со
исклучок на објектите за отстранувањето на остатоци од руда каде се присутни
опасни супстанции во количини еднакви или поголеми од количините определени
со прописот од членот 145 став (2) на овој закон.
Член 11
Во член 146 –а став (2) зборот единаесет се заменува со девет, а зборовите „органот
на државната управа надлежен за работите од областа на транспортот и врските“ и
зборовите „органот на државната управа надлежен за работите од областа на
одбраната“ се бришат.
Член 12
Во член 147 став (1) по зборовите надлежен зборовите „работите“ се заменуваат со
зборовите „вршење на стручни работи“.
Во став 2 точка (4) се менува и гласи:
„активностите што се вршат или се предвидува да се вршат во системот односно
инсталацијата или во складот“ и
Во точка 5 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите:
„ ,вклучувајќи детали на елементите во соседството, како и локациите кои може да
зголемат ризикот од хаварија или од кумулативен ефект.“
Во став (3) по зборовите системот, се додаваат зборовите „ ,промени на
инсталацијата кои би можеле да имаат значителни влијанија врз опасноста од
големи несреќи“.
Член 13
По член 147 се додава нов член 147 –а кој гласи:
„ Член 147-а
Политика за спречување на хаварии
(1) За системите во кои опасните супстанции се присутни во количини определени
со прописот од членот 145 став (2) на овој закон, операторот е должен да достави
политика за спречување на хаварии до органот на државната управа надлежен за
стручните работи од областа на животната средина. Политиката за спречување на
хаварии треба да биде во пишана форма и да гарантира висок степен на на заштита
на луѓето и животната средина вклучувајќи ги целокупните цели и принципи на
делувањето на операторот заради управување со ризикот од хаварија.
(2) Содржината на политиката за спречување на хаварии ја пропишува министерот
кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина.
(3) Операторот е должен политиката за спречување на хаварии од став (1) на овој
член да ја достави до органот на државната управа надлежен за стручните работи
од областа на животната средина и тоа:
1) во рок од шест месеца пред започнувањето со градба или пред отпочнувањето на
новите системи со работа и
2) во рок од една година од денот на отпочнувањето на примената на одредбите
од оваа глава, за постоечките системи.
(4) Операторот е должен да ја анализира и ја ажурира политиката за спречување на
хаварии најмалку на секои пет години. Ажурираната политика за спречување на
хаварии се доставува до органот на државната управа надлежен за стручните
работи од областа на животната средина.
(5) Органот на државната управа надлежен за стручните работи од областа на
животната средина ја одобрува политика за спречување на хаварии, во рок од шест

месеци од доставувањето на политиката за спречување на хаварии од страна на
операторот.“
Член 14
Член 149 се менува и гласи:
„Во случај на промена во инсталацијата, системот, процесот на производство или на
видот или количината на опасни супстанции, што би имале значително влијание
врз можноста за хаварија, операторот е должен да изврши анализа и ревизија на
планот за спречување на хаварии и како и на извештајот за мерките за безбедноста
и за тоа да го извести органот на државната управа надлежен за стручните работи
од областа на животната средина во рок од шест месеци пред да ја направи
промената.“
Член 15
Во член 152 ставот (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(1) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната
средина воспоставува и одржува Регистар на системите со присуство на опасни
супстанции и регистар за информации, а особено детали за хаварии кои се случиле
во рамките на територијата на Република Македонија, со цел да се овозможи:
(а) брза дистрибуција на информациите до надлежните органи и субјекти во
Република Македонија и до органите на соседните држави кога е потребни;
(б) дистрибуција до надлежните органи на анализа на причините на хаварии и
искуствата научени од истите;
(в) доставување на информации до надлежните органи за превентивни мерки;
(г) обезбедување на информации за организации што се во можност да обезбедат
совети или релевантни информации за појавувањето, спречувањето и
олеснувањето на хаварии.
(2) Регистарот од став (1) содржи, најмалку:
(а) информации обезбедени од земјите-членки во согласност со член 15 (1);
(б) анализа на причините за несреќите;
(в) лекциите научени од несреќите;
(г) превентивните мерки потребни за да се спречи повторно појавување на
хаваријата.
По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:
(3) Согласно член 55 од овој закон пристапот до регистарот од став 1 на овој член е
достапен на органите на државната управа, на здруженија на индустрии или
трговски здруженија, синдикати, невладини организации на полето на заштита на
животната средина и други меѓународни организации или организации за
истражување кои работат на тоа поле.
Ставовите 3,4,5,6 стануваат ставови 4,5,6,7.
Член 16
Членот 156 се менува и гласи:
„Член 156
Прекугранични ефекти од хавариите и прекугранична соработка
(1) Во случај на хаварија на систем што се наоѓа на територијата на Република
Македонија што предизвикува или може да предизвика прекугранични ефекти

органот на државната управа надлежен за работите од областа на управување со
кризи без одложување ги известува засегнатите држави на соодветни нивоа, преку
системите за известување за индустриски несреќи.
(2) Во случај на хаварија органот на државната управа надлежен за работите од
областа на заштита и спасување може да се обрати за помош до другите држави
при што го наведува обемот и видот на помошта што се бара.“
Член 17
Во член 208 став 13 зборовите „Државниот инспекторат за животна средина“ се
заменуваат со зборовите „органот на државната управа надлежен за работите од
областа на животната средина.“
Член 18
Во член 212 –в во ставот (6) зборот „можат“ се заменува со зборовите „ е должен“
Член 19
Во член 212 – ж став 1 во точката 5 зборовите „не е добиена А или Б интегрирана
еколошка дозвола согласно со закон и/или“се бришат.
Во став (6) точката се брише и се додаваат зборовите „ во времетрање од 30 дена.“
Член 20
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за животната средина.
Член 21
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.

