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8 Вовед

1. ВОВЕД

Извештајот во сенка за Поглавје 27 за 2022 година е изработен во 
рамките на проектот „Анализа на напредокот на усогласеноста 
и имплементацијата на ЕУ законодавството за животна средина 
и климатски промени со националното законодавство”, кој е 
спроведуван од Центар за климатски промени, а со финансиска 
поддршка на Фондација отворено општество Македонија (ФООМ). 
Главна цел на проектот но и на Платформа 27 е да го следи напредокот 
во усогласувањето на националното законодавство за животна средина 
и клима со европското и да го анализира неговото спроведување 
на национално и локално ниво и со тоа да биде активен партнер во 
предпристапните преговори за влез во ЕУ во однос на Поглавјето 27. 

Платформа 27 е неформална мрежа на повеќе од 20 организации 
кои работат на полето на заштита на животната средина и климатски 
промени која се формираше во 2020 година во рамките на проектот 
„Граѓанска платформа за следење на преговорите со ЕУ за поглавје 27“, 
финансиран од Цивика Мобилитас и која минатата година, во ноември 
2021 година го издаде првиот извештај во сенка за Поглавје 27. Извештајот 
е подготовен врз основа на претходно развиена методологија со која 
четирите организации кои работат на мониторинг на усогласувањето 
на националното законодавство со европското но и на спроведувањето 
на законодавството на национално и локално ниво го анализираат 
напредокот и ги сумираат главните наоди во еден извештај кој носи 
наслов Извештај во сенка за Поглавје 27.

Овој извештај, за разлика од Првиот извештај во сенка за Поглавје 27, 
ги опфаќа сите под-поглавја – сектори кои се дел од Поглавјето 27 и за 
кои државата ќе биде потребно да известува кон Европската Унија но 
и да преговара во процесот на претпристапните преговори. Па така 
во Извештајот во сенка за Поглавје 27 за 2022 година го анализиравме 
напредокот во последната година, односно во периодот од декември 
2021 година до ноември 2022 година во следните под-поглавја: 
хоризонтално законодавство, квалитет на воздух, води, управување со 
отпад, индустриско загадување и управување со ризик, заштита на 
природа, климатски промени, заштита од бучава, хемикалии и цивилна 
заштита.

Целта на овој Извештај е да даде детален преглед на напредокот во 
усогласувањето на националното законодавство со европското за сите 
под-поглавја кои се дел од Поглавјето 27 животна средина и климатски 
промени, но и да го анализира спроведувањето на национално и локално 
ниво. Извештајот ги утврдува недостатоците во овие процеси, укажува на 
истите, но и предложува препораки и начини за нивно надминување. За 
новите 3 под-поглавја (заштита од бучава, хемикалии и цивилна заштита) 
дава целосна слика и преглед на моменталната ситуација во овие 
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сектори, но исто така ги нотира и недостатоците и дава препораки за 
подобрување.

Истовремено, овој Извештај треба да го подобри дијалогот помеѓу 
релевантните институции, граѓанскиот сектор, стручната јавност, 
меѓународната заедница и сите чинители во процесот на усогласување 
на законодавството и неговото спроведување. Од огромно значење е тоа 
што на извештајот работат 4 организации кои имаат повеќе од 10 години 
искуство во областа на животната средина и кои постојано ги следат 
состојбите во државата на полето на животна средина и климатски 
промени.
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2. РЕЗИМЕ

Анализата спроведена за потребите на овој Извештај нотира значаен 
напредок во однос на усогласувањето на законодавството за животна 
средина и климатски промени со европското законодавство во однос 
на минатата година. Особен напредок е забележан во областа на 
инспекцискиот надзор каде после долгогодишни напори во април оваа 
година беше усвоен Законот за инспекциски надзор во животна средина 
со што дополнително се регулира инспекцијата во оваа област. На 
почетокот на оваа година од страна на стручната јавност во областа на 
кривичното право беше промовиран новиот Кривичен законик каде што 
одредени дела во животна средина се најдоа на листата на казнени 
дела а беше воведена и нова категорија: Екоцид со која се усогласува 
националното законодавство со Директивата за криминал во животна 
средина. Новиот Кривичен законик е усвоен во ноември 2022 година.

Особено значајно е тоа што беше променет и Законот за животна 
средина, па така со Законот за изменување и дополнување на Законот 
за животна средина (сл. Весник на РСМ бр. 89 од 11.4.2022 гoдина), беа 
усвоени одредбите со кои се дефинираат контаминираните подрачја; 
се воспоставува правен основ за донесување на методологија за 
идентификување на контаминирани подрачја; се уредува планот за 
управување со контаминирано подрачје; се доуредува практичниот дел 
од испитот за постапување со средства за ладење и/или производи кои 
содржат средства за ладење; се менува надоместокот што се плаќа за 
добивање на дозвола за увоз на протектирани или употребувани гуми, 
надоместоците за моторни возила и пловни објекти а се доуредува и 
делот за финансирање во животната средина. 

Во ноември, Собранието го усвои предлог Законот за заем за 
финансирање на 3 депонии за регионално управување со отпад, со 
што се овозможува обезбедување финансии но и отпочнување на 
изградбата на санитарни депонии за 5 региони.

Воедно, напредок е направен и во поглед на иницирање на работни 
средби од страна на Министерството за животна средина и просторно 
планирање (МЖСПП) за Предлог Законот за контрола на индустриски 
емисии и Предлог Законот за климатска акција, два закони кои се 
потполно нови и кои треба да го подобрат транспонирањето на ЕУ 
законодавството за индустриски емисии и климатска акција. Се очекува 
Законот за контрола на индстриски емсии да биде усвоен набрзо, а 
Законот за климатска акција да биде поставен на ЕНЕР за понатамошни 
коментари и финално усвојување.

Сепак и покрај напредокот во однос на усогласувањето на националното 
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законодавство со европското, неговото спроведување останува 
недоволно. Капацитетите и човечките ресурси остануваат слаби и 
недоволни и покрај бројни апели за подобрување на административните 
капацитети. Државата се соочува со бројна, но неефикасна 
администрација на која и недостига соодветна координација, стручни и 
квалификувани кадри и силна интерсекторска соработка.

Финансирањето исто така е недоволно, односно потребни се 
големи инвестиции особено во процесите за праведна транзиција, 
трансформација на технолошките процеси, реновирање на старите 
и дотраени објекти вклучително и промена на начинот на греење. За 
сето ова потребни се долгорочни инвестициони мерки соодветно 
координирани и анализирани од релевантните институции.

2.1. Mетодологија

За подготовка на вториот извештај во сенка, односно за анализата 
и мониторингот на напредокот, организациите ја користеа 
методологијата со која беше изработен првиот извештај во сенка, 
при што се спроведе истражување за новите законски решенија и 
усогласувањето со европското законодавство. Воедно, анализата го 
опфати и спроведувањето на законодавството, односно ги анализираше 
недостатоците при спроведувањето на законодавството. Освен тоа за 
секое од постоечките поглавја се вклучени и главните наоди од првиот 
извештај во сенка, што не е случај за новите под-поглавја (заштита од 
бучава, хемикалии и цивилна заштита) каде што извештајот ја следи 
методологијата од првиот извештај.

Особено е значајно да се напомене дека во анализата беа вклучени 
и претставници од релевантните сектори во МЖСПП, со кои беа 
направени кратки средби со цел дискусија на напредокот и во 
однос на усогласувањето но и спроведувањето на законодавството. 
Исто така со помош на финансиски средства од истиот донатор – 
Фондација отворено општество Македонија (ФООМ) а во координација 
со Милиеуконтакт Македонија, каде учествуваа сите граѓански 
организации кои го подготовуваат извештајот, во првите 6 месеци од 
оваа година беа направени бројни консултации со различни засегнати 
страни и тоа: национални и локални граѓански организации, единици 
на локална самоуправа, регионалните центри за развој на планските 
региони, бизнис заедница и приватен сектор, стручна и академска 
заедница и многу други засегнати страни кои работат на полето на 
заштита на животна средина и имаат надлежности во овој сектор. Овие 
консултации овозможија да се развијат детални препораки за голем дел 
од приоритетите кои беа идентификувани во првиот извештај во сенка, 
да се прецизираат и да бидат составен дел на овој извештај. Со помош 
на консултациите кои беа одржани со претставници од МЖСПП беа 
дефинирани дополнителни приоритети на кои државата ќе треба да 
работи во иднина.

На административните капацитети овој извештај не се посветува 
особено внимание од причина што незначајни се промените а најчесто 
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скоро и да не постои напредок во административните капацитети за 
спроведување на законодавствтото за животна средина и климатски 
промени. Сепак овие аспекти се опфатени соодветно при анализата 
и елаборацијата на напредокот во усогласувањето и спроведувањето 
на законодавството. Исто така овој извештај вклучува информации за 
спроведувањето на Зелена Агенда за Западен Балкан, и кратка анализа 
за расположливите финансии за спроведување на Поглавје 27. 
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3. Хоризонтално законодавство

3.1. Главни наоди од првиот извештај во сенка  

Главни наоди за усогласување на законодавството

Првиот извештај во сенка1 укажува дека транспонирањето на ЕУ 
Директивите во националното законодавство е на прилично високо ниво.

Директивaта за стратегиска оцена на животната средина (СОЖС), 
Директивата за пристап до информации за животна средина и 
Директивата за учество на јавноста во донесување на одлуки за животна 
средина, целосно се транспонирани во актуелниот Закон за животна 
средина2 и соодветните подзаконски акти3. 

Директивата за оцена на влијанијата врз животната средина (ОВЖС), 
Директивата за одговорност за штета настаната врз животната средина, 
Директивата INSPIRE – Претставување на просторни податоци за 
животната средина4, Директивата за криминал во животната средина и 
RMCEI – Минимум стандарди за спроведување на инспекциски надзор 
во животната средина, се транспонирани над 70%.

Главни наоди за спроведување на законодавството

Во однос на имплементацијата на Директивата за ОВЖС, постапките 
генерално се спроведуваат, но недостасува навремено информирање 
и вклучување на засегнатата јавност уште во најрана фаза (на пр. 
известувањата за намера за спроведување на проекти не се објавуваат 
на почетната страна на МЖСПП, а не е наведен нити датум кога истите 
се објавени), со што се оневозможува учество на јавноста во постапката 
како што е пропишано.

1  Прв извештај во сенка за Поглавје 27, стр. 43
2  Закон за животна средина
3  Правилник за начинот и постапката на обезбедување пристап до информациите во 

врска со животата средина
Одлука за објавување на листа на субјекти кои поседуваат или за кои се поседуваат 

информациии за животната средина
Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и 

планови и програми од областа на животната средина
Уредба за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие 

стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на 
нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето

Уредба за содржината на извештајот за стратегиската оцена на животната средина
Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени 

плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето 
на луѓето

4  Закон за Националната Инфраструктура на просторните податоци на Република 
Македонија 

https://drive.google.com/file/d/1z_O_oKUwV-LWaadXtprNCGlziFW4j-8Y/view
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/10/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B7%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82 %D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF %D0%B4%D0%BE %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B2%D0%BE %D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0 %D1%81%D0%BE %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B7%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82 %D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF %D0%B4%D0%BE %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B2%D0%BE %D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0 %D1%81%D0%BE %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B7%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82 %D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF %D0%B4%D0%BE %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B2%D0%BE %D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0 %D1%81%D0%BE %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B7%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82 %D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF %D0%B4%D0%BE %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B2%D0%BE %D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0 %D1%81%D0%BE %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%83%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%82 %D0%B8%D0%BB%D0%B8 %D0%B7%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%B8 %D1%81%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%82 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%B8 %D0%B7%D0%B0 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%83%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%82 %D0%B8%D0%BB%D0%B8 %D0%B7%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%B8 %D1%81%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%82 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%B8 %D0%B7%D0%B0 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%83%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%82 %D0%B8%D0%BB%D0%B8 %D0%B7%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%B8 %D1%81%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%82 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%B8 %D0%B7%D0%B0 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%83%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%82 %D0%B8%D0%BB%D0%B8 %D0%B7%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%B8 %D1%81%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%82 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%B8 %D0%B7%D0%B0 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Uredba za ucestvo na javnosta  vo tekot na izrabotkata na propisi i drugi akti od oblasta na z.sredina.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Uredba za ucestvo na javnosta  vo tekot na izrabotkata na propisi i drugi akti od oblasta na z.sredina.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Uredba za ucestvo na javnosta  vo tekot na izrabotkata na propisi i drugi akti od oblasta na z.sredina.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Uredba za ucestvo na javnosta  vo tekot na izrabotkata na propisi i drugi akti od oblasta na z.sredina.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5, %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2%D1%80%D0%B7 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5, %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2%D1%80%D0%B7 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5, %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2%D1%80%D0%B7 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5, %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2%D1%80%D0%B7 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5, %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2%D1%80%D0%B7 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5, %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2%D1%80%D0%B7 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BE%D1%82 %D0%B7%D0%B0 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BE%D1%82 %D0%B7%D0%B0 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BE%D1%82 %D0%B7%D0%B0 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 %D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D1%82 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE %D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2%D1%80%D0%B7 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%B8 %D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%BE %D0%BD%D0%B0 %D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5%D1%82%D0%BE.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 %D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D1%82 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE %D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2%D1%80%D0%B7 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%B8 %D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%BE %D0%BD%D0%B0 %D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5%D1%82%D0%BE.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 %D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D1%82 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE %D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2%D1%80%D0%B7 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%B8 %D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%BE %D0%BD%D0%B0 %D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5%D1%82%D0%BE.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 %D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D1%82 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE %D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2%D1%80%D0%B7 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%B8 %D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%BE %D0%BD%D0%B0 %D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5%D1%82%D0%BE.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 %D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D1%82 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE %D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2%D1%80%D0%B7 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%B8 %D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%BE %D0%BD%D0%B0 %D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5%D1%82%D0%BE.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0 %D0%B7%D0%B0 %D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 %D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D1%82 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE %D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2%D1%80%D0%B7 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%B8 %D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%BE %D0%BD%D0%B0 %D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5%D1%82%D0%BE.pdf
https://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/Regulativa/zakoni/zakoni/zakon za nipp mk-sluzben vesnik.pdf
https://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/Regulativa/zakoni/zakoni/zakon za nipp mk-sluzben vesnik.pdf
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Во однос на имплементацијата на Директивата за СОЖС, при 
спроведување на постапките има одредени недоследности во делот 
на подготовка на одлука за (не)спроведување на стратегиска оцена за 
одреден плански документ, известување и учество на јавноста и тоа во 
најголем дел на локално ниво.

Постои континуиран дијалог со граѓанското општество, но потребни се 
дополнителни напори за подобрување на пристапот до информации, 
учеството на јавноста и консултациите во процесите на донесување 
одлуки. Формиран е првиот Архус центар во земјата и истиот ќе го 
поддржува учеството на јавноста во прашања поврзани со животната 
средина.

Минимум стандардите за спроведување на инспекциски надзор (RM-
CEI) се инкорпорирани во Предлог Законот за инспекциски надзор во 
животната средина.

Во однос на имплементацијата на Директивата INSPIRE, постигнат 
е одреден напредок преку изготвување на неколку прописи за 
имплементација (Уредба за метаподатоци, Уредба за спецификација и 
протоколи за споделување податоци, како и Уредба за мрежни услуги). 

Во однос на имплементацијата на Директивата за одговорност кон 
животната средина нема напредок. 

Во однос на имплементацијата на Директивата за криминал во животната 
средина нема напредок.

Главни наоди во однос на административните капацитети

Одделението за оцена на влијание врз животната средина и заштита 
на почвите брои 6 (шест) вработени кои ги спроведуваат обврските 
наложени согласно постапката за ОВЖС (во отсуство на Закон за почва). 
Гледано по тоа како се спроведува постапката за ОВЖС од објавување 
на известување за намера, студија за ОВЖС и процесот на јавни 
консултации, може да се каже дека овој број делумно ги задоволува 
потребите, но секако има простор за дополнителни човечки ресурси 
со цел да се одвојат елаборатите за заштита на животна средина од 
постапката за ОВЖС.

Спроведувањето на постапката за СОЖС во рамки на Секторот за 
просторно планирање ја вршат само 2 (двајца) вработени (Одделение 
за стратешка оцена на влијание врз животната средина). Оваа бројка 
е помалку од доволна и слободно може да се каже дека капацитетите 
во однос на човекови ресурси се недоволни. Потребни се дополнителни 
човечки ресурси кои ќе бидат задолжени исклучиво за следење и 
спроведување на постапката за плански документи на локално ниво.

Одделението за комуникација со јавноста и едукација односно ККЈ 
има вкупно 8 (осум) вработени. Со оглед на обврските кои потекнуваат 
од Архуската Конвенција (транспарентност и јавна достапност 
на информациите за заштита на животната средина, прием и 
проследување на барања за пристап до информации и одговори 
по однос на барањата, информирање за донесување на одлуки 
за еколошките приоритети и решенија, вклучување на јавноста при 
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донесување на одлуки, организирање на јавни расправи и процес на 
консултации со јавноста за одлуки од областа на животната средина), 
потребно е зголемување на бројот на вработени.

Согласно Правилникот за систематизација за работните места во 
Државниот Инспекторат за животната средина од планираните 50 
работни места на административни службеници распоредени по 
организациони единици пополнети се само 25 места. До крајот на 2021 
од страна на Министерство за финансии наместо предложените 14 
одобрени се 7 нови вработувања.

3.2. Прогресот за усогласувањето со националното 
законодавство

Согласно Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА) 
2021-20255, во планираниот период ќе се продолжи со усогласување со 
законодавството на ЕУ презентирано на Објаснувачкиот состанок во 2019 
година, кој предвидува донесување на Закон за животна средина, Закон 
за инспекција во животната средина и нов Кривичен законик со засилени 
одредби во делот на санкционирање на повреди на животната средина. 

Краткорочни приоритети согласно НПАА 2021-2025

Согласно Анекс 1 на НПАА6, предвидено е да се донесе Закон за 
изменување и дополнување на Законот за животната средина со кој се 
воведува системско решение кое дефинира контаминирано подрачје, 
идентификација и начин на постапување согласно препораките на ЕУ, 
како и подобрување на постапките за СОЖС и ОВЖС кои исто така се 
предвидени во новиот Закон за животна средина.

Со техничка помош од Енергетската заедница, подготвена е Нацрт 
верзија на Законот за изменување и дополнување на Законот за животната 
средина, со цел доусогласување и транспонирање на Директивата 
2014/52/ЕУ во Законот за животната средина (Глава XI - Оцена на 
влијанијата на определени проекти врз животната средина). Измени и 
дополнувања се предложени во постапката на оцена на влијанието врз 
животната средина, во секој чекор од постапката, во известувањата, во 
дефинирањето на опсегот, соодветна проценка и др. 

Предлог текстот на Законот е во постапка на интерно усогласување 
во МЖСПП и се уште не е објавен на ЕНЕР. Согласно Анекс 1 на НПАА 
предвидено е негово донесување до крајот на  2022 година, но овој рок 
ќе биде надминат.

Архуската Конвенција е еден од најважните инструменти за заштита на 
правата на граѓаните за здрава и чиста животна средина. Конвенцијата 
за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и 
пристап до правдата за прашањата поврзани со животната средина 
(Архуска Конвенција) во нашата држава е ратификувана со Закон 

5  NPAA 2021-2025.pdf (sep.gov.mk)
6  https://www.sep.gov.mk/data/file/NPAA/NPAA%202021/Aneks1_Zakonodavstvto_kvarta-

li_15_07_2021.pdf

https://www.sep.gov.mk/data/file/NPAA/NPAA 2021/NPAA 2021-2025.pdf
https://www.sep.gov.mk/data/file/NPAA/NPAA 2021/Aneks1_Zakonodavstvto_kvartali_15_07_2021.pdf
https://www.sep.gov.mk/data/file/NPAA/NPAA 2021/Aneks1_Zakonodavstvto_kvartali_15_07_2021.pdf
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за ратификација (Сл. Весник на РМ, бр. 40/99). Оваа конвенција во 
Извештајот во сенка е разгледана преку Директивата за пристап до 
информации за животната средина и Директивата за учество на 
јавноста во донесување на одлуки важни за животната средина кои во 
целост се транспонирани во националното законодавство, Законот за 
животна средина и соодветните подзаконски акти. 

Протоколот PRTR - Регистар за Испуштање и Пренос на Загадувачи 
(РИПЗ) кон Конвенцијата за пристап до информации, учество на 
јавноста во одлучувањето и пристап до правдата за прашањата 
поврзани со животната средина во нашата држава е ратификуван 
со Закон за ратификација (Сл. Весник на РМ, 135/2010). Целта на PRTR 
Протоколот е воспоставување на интегрирани национални регистри на 
испуштање и пренесување на загадувачки материи, кои ќе допринесат 
за подобрување на пристапот на јавноста до информациите од областа 
на животната средина; учество на јавноста во одлучувањето за прашања 
поврзани со животната средина; спречување и/или намалување на 
загадувањето на животната средина; поставување на приоритети и 
следење на постигнатиот напредок и сл. 

Исто така донесен и усвоен е Правилник за формата, содржината, 
методологијата и начинот на водење на Регистарот на испуштање 
и пренесување на загадувачи (Сл. Весник на РМ, бр. 2/11), во кој се 
пропишани сите обврски кои произлегуваат од ЕУ Регулативата (EC) 
No 166/2006 и Протоколот. Изработена е Стратегија за спроведување 
на протоколот за Регистри на Испуштања и Пренос на Загадувачи во 
Република Македонија за периодот од 2016-2020, која се заснова на 
транспарентност, отчетност, сигурност, партнерство, општествена 
одговорност, учество на јавноста, почитување на законите, зелена 
индустрија и здрава популација. Оваа Стратегија треба да биде 
ревидирана и ажурирана со цели и активности за следниот период.

Непосредно по ратификувањето на Архуската Конвенција во Република 
Северна Македонија биле изработени Стратегија за мониторинг на 
животната средина, Стратегија за комуникација во животната средина, 
Стратегија за подигање на јавната свест за животната средина и 
Стратегија за управување со податоци за животната средина. Исто така 
била изготвена и Стратегија за имплементација на Архуската Конвенција 
во Република Македонија која предлага насоки во изготвување на 
националниот акционен план за спроведување на Архуската Конвенција 
во пракса, преку обезбедување на транспарентност, учество на 
заинтересираните страни и дефинирање на приоритети. Овие 
стратешки документи не се во важност. Потребно е нивно ревидирање и/
или изработка на нови. Согласно информациите добиени од релевантни 
лица од МЖСПП предвидено е ревидирање на одредбите за пристап до 
информации од областа на животната средина и одредбите за учество 
на јавност (ОВЖС и СОЖС).

Согласно Анекс 1 на НПАА предвидено е да се донесе Закон за 
инспекција во животната средина поради усогласување со Директивата 
за индустриски емисии, SEVESO Директивата, Регулативата за увоз и 
извоз на отпад како и усогласување со новиот Закон за инспекциски 
надзор, согласно препораките на ССА Подкомитетот и препораките за 
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минимум критериуми за инспекциски надзор (2001) кои сеуште се во 
сила (RMCEI).

Нацрт Законот за инспекциски надзор во животната средина беше 
изготвен во 2016 година.  Постапката за донесување  беше започната 
неколку пати (2016, 2017 и 2021 година) за конечно на 19.04.2022 година 
да биде донесен од страна на Собранието на РСМ и истиот е објавен во 
Сл. Весник на РСМ бр. 99/2022 од 21.04.2022 година.

Согласно ЗИЖС, планирањето на инспекциски надзор во животната 
средина се врши преку донесување на: Национална стратегија за 
инспекциски надзор во животната средина и Програма за инспекциски 
надзор во животната средина на Република Северна Македонија (кои 
треба да се донсат во рок од 2 години по донесувањето на законот), 
Годишен план за инспекциски надзор во животната средина на 
Република Северна Македонија и Месечен план за инспекциски надзор 
во животната средина. 

Согласно Анекс 1 на НПАА, предвидено е донесување на Национален 
План за инспекција во животната средина кој ќе биде изработен по 
донесување на Законот за инспекција во животната средина, со кој план 
ќе се изврши повеќегодишно планирање на инспекцијата во животната 
средина. Согласно Матрицата на цели и активности кон НПАА текстот на 
овој План е во фаза на подготовка. 

Во однос на усогласување на Директивата INSPIRE, постигнат е 
одреден напредок како резултат на изготвување на неколку прописи за 
имплементација (владина уредба за метаподатоци, владина уредба 
за спецификација и протоколи за споделување податоци и владина 
уредба за мрежни услуги).

Согласно Матрицата на цели и активности кон НПАА, односно целите за 
усогласување со политиката на ЕУ за животна средина и имплементација, 
предвидено е да се донесе нов Кривичен законик, кој дополнително ќе се 
усогласи со Директивата за еколошки криминал.

Собранието на РСМ во рамки на продолжението на 51 седница на 
21.11.2022 година ги донесе измените и дополнувањата на Кривичниот 
законик. Усвојувањето на измените и дополнувањата на Кривичниот 
закон ќе придонесат за повисоко ниво на усогласување со правото 
на ЕУ, односно до Директивата за криминал во животната средина. 
Главната цел на Директивата е да се подобри заштитата на животната 
средина со намалување на криминалот во животната средина преку 
воспоставување на правна рамка за овој тип на криминал. 

Главата 25 која се однесува на Кривични дела против животната средина 
и природата е дополнета со нови членови, како на пр. екоцидот кој 
предвидува казна од 10 години па се до доживотен затвор во зависност 
од сторената штета; промена на воден режим, односно тој што ќе го 
промени или поремети режимот на водите спротивно на прописите 
може да добие казна 2 години затвор; недозволено работење на 
постројки кои на било кој начин може да ја загрозат животната средина 
или здравјето на луѓето е казниво дело, со казна затвор и до 5 години; 
загрозување на околината со бучава, вибрации или нејонизирачко 
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зрачење е казниво дело, ќе се казни со парична казна или со затвор до 
три години; уништување на живеалиште е казниво дело, ќе се казни со 
казна затвор до три години; делотворно каење, ако пред настапување на 
последиците доброволно ја спречи опасноста за нивно настапување или 
ги отстрани последиците. Исто така значително се зголемени казните, 
како паричните така и казните предвидени со години поминати во затвор.

Директивата за одговорност за штета настаната врз животната средина, 
во поглед на спречување и ремедијација на штета во животната 
средина е транспонирана е во Законот за животната средина, начело 
„загадувачот плаќа“ и поглавје XVI. Одговорност за штета предизвикана 
врз животната средина, членови 157, 158, 159. Оваа Директива има 
високо ниво на транспонираност, односно според табелата за напредок 
во транспозицијата изнесува (83%). За Директивата за одговорност 
за животната средина (2004/35/EC), процедурите за спречување и 
реставрација треба да се пропишат и да се има превид Законот за 
општа управна постапка да биде во согласност со оваа Директива.

3.3. Спроведување на законодавството

Директива за ОВЖС

Постапките за ОВЖС се спроведуваат, но сепак состојбата од 
претходниот извештај е непроменета во делот на рано, навремено и 
подобро известување на јавноста. 

Известувањата за намера за спроведување на проекти се објавуваат на 
веб страната на МЖСПП, но истите не се објавуваат на лесно видливо 
место, а најголем проблем е што не се објавуваат со датум. Ова не е 
согласно законски пропишаната одредба со која и се овозможува на 
засегнатата јавност да биде вклучена во најрана фаза на планирање 
на проектот и да може да ги достави коментарите во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на известувањето за намера. 

Кратка содржина на мислењето, односно решението за обемот на 
студијата за оцена на влијанието на проектот, се објавува на интернет 
страницата, без датум, и во делот на и со известувањето за намера. 

Нацрт студии за ОВЖС не се објавуваат на почетната страна на МЖСПП, 
односно не постои јавно известување дека на одреден датум, од одреден 
инвеститор е доставена Студија за ОВЖС, начинот на вклучување на 
јавноста и достава за коментари од страна на јавноста. Известување 
се објавува непосредно пред одржување на јавната расправа што 
оневозможува соодветна подготовка на јавноста (разгледување и 
проучување на студијата, подготовка на коментари и сл). 

Извештајот за соодветност на студијата за оцена на влијанијата на 
проектот врз животната средина и решението за одобрување или 
неодобрување на студијата за ОВЖС се објавуваат во делот за студии за 
ОВЖС. Тие се достапни за јавноста, но сепак треба да бидат објавени со 
датум и на подобро видливо место на веб страницата. 
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Записници од одржување на јавните расправи заедно со листа на 
присутни се објавуваат на веб страната во делот на студии за ОВЖС. 
Повторно објавите не се со датум, а во записниците најчесто се 
објавуваат само коментарите кои се добиени по усмен пат на самата 
јавна расправа. Не е наведно дали се добиени коментари по писмен 
пат, дали се прифатени или не и кое е образложението.

Постапката за оцена на прекуграничното влијание на животната 
средина на проектот кој се изведува на територија на Република 
Северна Македонија, оцена на прекуграничното влијание на животната 
средина на проектот кој се изведува на територија на друга држава и 
учеството на јавноста во тие постапки се регулирани со Конвенција за 
оценка на влијанијата врз животната средина во прекуграничен контекст 
(Еспо, февруари 1991), односно со Закон за ратификација (Сл. Весник 
на РМ, бр. 44/99). Информации за спроведување или неспроведувње на 
одредбите од оваа Конвенција недостасуваат.

Во комуникација со релевантни лица од МЖСПП, добиени се 
информации дека во новиот Закон за животна средина се предложени 
измени и дополнувања во постапката на оцена на влијанието врз 
животната средина, во секој чекор од постапката, во известувањата, 
во дефинирањето на опсегот, соодветна проценка и сл. Датумите на 
објава, видливоста на документите и полесна достапност е предмет на 
техничко решение, односно дизајн и одржување на интернет страницата, 
за кое има расположение да се подобри. 

Исто така се очекува отпочнување на нов ИПА Проект за подршка за 
спроведување на хоризонталното законодавство кој ќе се однесува 
генерално на подобрување на усогласеноста на националното 
хоризонтално законодавство, во делот на усогласување на подзаконските 
акти за ОВЖС, како што се учество на јавноста во постапките за ОВЖС, 
квалитет на студиите за ОВЖС, ревизија на Уредбата за активности и 
дејности за кои е потребно изработка на елаборати за животна средина,  
но и ревизија на самите елаборати. 

Директива за СОЖС

Постапките за СОЖС не се спроведуваат во согласност со Законот 
за животна средина и останатите подзаконски акти во оваа област. 
Наодите од претходниот извештај во сенка во делот за спроведување на 
постапките за СОЖС се непроменети. 

Постапката за стратегиска оцена на влијанието врз животната средина 
(СОЖС) на плански документи, не се спроведува согласно ЗЖС, и 
тоа како во делот на објавување на информации за отпочнување на 
постапката за СОЖС (одлука за спроведување или неспроведување на 
СОЖС и формулар), така и во делот на изработка и објавување на Нацрт 
Извештај за СОЖС за одредени плански документи. Ова особено се 
случува после новиот Закон за урбанистичко планирање кој предвидува 
дека за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план не 
е потребно изработка на СОЖС. Во новиот Закон за урбанистичко 
планирање, членот кој ја регулираше постапката за стратегиска оцена 
на животната средина и за кои планови се спроведува, веќе не постои. 
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Во Условите за планирање на просторот кои ги издава Агенцијата за 
планирање на просторот, а кои се издаваат скоро за сите планови со 
кои се уредува планирање на земјиштето во посебна точка се наведени 
„Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на 
влијанието врз животната средина“. Најчесто, а особено на локално ниво 
овие насоки не се почитуваат.

Одлуката за (не)спроведување на СОЖС и формуларот не се објавуваат 
на веб страната истовремено кога се доставуваат и до МЖСПП. Најчесто 
се објавуваат после добиеното мислење/решение од МЖСПП. Согласно 
законски пропишаните одредби одлуката и формуларот треба да 
бидат објавени на веб страната на изготвувачот на планскиот документ 
и да и се овозможи на јавноста да достави коментари во рок од 15 
дена, а истовремено да бидат доставени и до МЖСПП. Решението кое е 
добиено од МЖСПП треба да биде објавено исто така на веб страната 
на изготвувачот на планскиот документ и истото може да биде обжалено 
од страна на јавноста.

Иако Законот за животна средина предвидува органот кој го подготвува 
планскиот документ, да објави информации кои се однесуваат на 
нацрт планскиот документ и нацрт извештајот за стратегиска оцена 
на животната средина, местото каде што може да се разгледа нацрт 
планскиот документ заедно со информација за постапката за учество 
на јавноста, најчесто овие два документи не се објавени заедно. Ова се 
случува особено на локално ниво. 

Иако е предвидено изработка на Записник од одржување на јавната 
расправа во форма на Извештај од консултации со јавност и негова 
објава на веб страната, како и објава на Финален Извештај за СОЖС 
со вклучени коментари од јавната расправа (од јавнoста и од МЖСПП), 
сепак тоа не е случај на локално ниво, а ниту на национално ниво (со 
мали исклучоци).

Постапката за оцена на прекуграничните влијанија при подготовката 
на планскиот документ во Република Северна Македонија, оцена на 
прекуграничните влијанија кога планските документи се подготвуваат 
во друга држава и учеството на јавноста во тие постапки се регулирани 
со Конвенција за оценка на влијанијата врз животната средина во 
прекуграничен контекст (Еспо, февруари 1991), односно со Закон за 
ратификација (Сл. Весник на РМ, бр. 44/99). Постојат информации 
за спроведување на оцена на прекугранични влијанија за Планови за 
управување со заштитени подрачја на пр. за Планот за управyвање со 
споменик на природата „Преспанско Езеро” и Планот за управyвање со 
Национален Парк Галичица.

Согласно Планот за обуки за 2023 година кој се спроведува од Секторот 
за соработка со локална самоуправа и управно надзорни работи при 
МЖСПП предвидени се обуки на локално ниво во врска со доследно 
спроведување на постапката за СОЖС. 

Исто така се очекува отпочнување на нов ИПА Проект за подршка за 
спроведување на хоризонталното законодавство кој ќе се однесува 
генерално на подобрување на усогласеноста на националното 
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хоризонтално законодавство, во делот на усогласување и ревизија на 
подзаконските акти за СОЖС, квалитетот на извештаи, учеството на 
јавноста и сл. 

Директива за пристап до информации за животната средина

Во однос на напредокот во исполнувањето на обврските кон Архуската 
конвенција, во ноември 2020 година, се отвори Архус центар во Скопје. 
Истиот се формираше со средства од европските фондови. МЖСПП и 
Архус Центарот склучија Меморандум за соработка за подобрување на 
информирањето на јавноста, олеснување на вклучувањето на јавноста 
при донесување на одлуки и пристап до правда. 

Состојбата со имплементацијата на пристапот до правда за 
информации од областа на животна средина е иста или слична со 
состојбата опишана во минатогодишниот извештај во сенка. 

Архус Центарот и понатаму врши мониторинг на веб страниците на 
околу 170 иматели на информации (министерства, агенции, општини). 
Скоро сите општини со исклучок на неколку објавуваат информации 
поврзани со животната средина и здравјето на луѓето, изработка 
на документи и повици за учество на јавноста во процесот, јавна 
презентација на веќе изготвен документ, повик за форумски сесии за 
определување на приоритети врз основа на кои ќе се изготват годишните 
програми, повик за креирање на граѓански буџет и сл. Состојбата со 
информации во делот на урбанистичко планирање е иста или полоша. 
Информациите кои се објавуваат најчесто се нецелосни, особено при 
објава на урбанистичките планови и проекти, се објавува само графички 
дел без текстуален, нема известување дали е побарано мислење за 
спроведување на постапка со СОЖС и сл. 

Во изминатиот период Архус Центарот ја интензивираше соработката 
со Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер 
и во рамки на проект поддржан од Мисијата на ОБСЕ одржа низа 
обуки за единиците на локалните самоупрви, односно вработените 
во одделенијата за животна средина и урбанизам. Од страна на 
претставник од АСПИ беше објаснет Законот за слободен пристап 
до информации од јавен карактер, меѓу кои се и информациите за 
состојбата со животната средина. Беше потенцирана и законската 
обврска за транспарентност и отворени податоци, како и казнените 
одредби (глоба) во случај на непоседување на овластено лице за 
постапување со информации од јавен карактер, непостапување со 
информација, недавање на информација која ја поседува и сл. 

Архус Центарот доставува дописи до имателите на информации 
кои не ги објавуваат информациите во согласност со Законот за 
животна средина. Дописите се доставуваат како дополнување на 
барање за слободен пристап до информации од јавен карактер. Дел 
од институциите одговараат, а дел не. Во периодот кој следи Архус 
Центарот (во својство на барател на информација) во случаи кога нема 
да добие одговор, односно решение од имателот на информацијата ќе 
доставува и Жалба до Агенцијата за слободен пристап до информации 
од јавен карактер. 
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Секој имател на информација без оглед дали станува збор за единица 
на локална самоуправа, владина институција или јавно претријатие 
треба да достави годишен извештај за постапување со барања до 
Агенцијата. 

МЖСПП доставува годишни извештаи за постапувања со барања за 
пристап до информации од областа на животната средина. Барањата 
ги објавува на својата веб страна, но не ги објавува одговорите на тие 
барања. 

Владата на Република Македонија на предлог на Министерството за 
животна средина и просторно планирање објавува и одржува листа 
на субјекти кои поседуваат или пак за кои се поседуваат информации 
од областа на животната средина. МЖСПП има објавено листа на 
информации од јавен карктер, но истата не е ажурирана и нема датум 
кога е објавена.

Со цел целосно и успешно имплементирање на ПРТР протоколот, МЖСПП 
разви Информативен систем за животна средина. Информативниот 
систем се одржува и континуирано обезбедува сеопфатни, 
точни и јавно достапни информации за состојбата на природата, 
состојбата и квалитетот на медиумите на животна средина и другите 
области од животната средина, бучава, јонизирачко и нејонизирачко 
зрачење вклучувајќи го и електромагнетното зрачење. Македонскиот 
информативен центар за животна средина има клучна улога во 
спроведување на Директивата за пристап до информации од областа 
на животната средина, преку активното споделување на информации 
за животната средина. Во него се содржани Регистарот на загадувачки 
материи и супстанции и нивните карактеристики и Катастарот за животна 
средина. МИЦЖС секоја година објавува извештаи за состојбата и 
квалитетот на животната средина. Последниот објавен извештај за 
квалитет на животната средина е согласно обработените податоци за 
2021 година.

Друг чекор во насока на исполнување на обврските од Протоколот беше 
воспоставување електронска програмска апликација (РИПЗ – online) 
која овозможува мрежен внес, обработка и приказ на податоците во 
регистарот во агрегирана и неагрегирана форма и овозможува нивно 
пребарување и достапност на јавноста до истите преку веб порталот 
- Регистар за Испуштање и Пренос на Загадувачи (РИПЗ). Овој Портал 
поради недостаток на човечки ресурси со соодветни знаења и вештини 
и недостаток на финансиски средства и соодветна инфраструктура, не 
е ажуриран соодветно. Членот 11 од РИП Протоколот пропишува дека 
државите потписници се должни да и обезбедат на јавноста непречен 
и бесплатен пристап и користење на податоците од регистарот по 
електронски пат, а доколку тоа не е можно тогаш таквиот пристап 
мора да биде обезбеден на барање на јавноста, за што може да биде 
наплатен надоместок, но само за реалните материјални трошоци (за 
печатење, копирање и слично).

Директива за Учество на јавноста во донесување на одлуки важни за 

http://bube.moepp.gov.mk/bubeQu/logon.do
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животната средина

Состојбата со имплементацијата на вториот столб од Архуската 
Конвенција, учество на јавноста во постапките за донесување на одлуки 
поврзани со прашања од областа на животна средина е иста или слична 
со состојбата опишана во минатогодишниот извештај во сенка, со 
одредено подобрување во однос на одржување на поголем број јавни 
расправи, кои пред се се должат на укинување на мерките за Ковид 19, 
пред се на национално ниво. 

Со оглед на тоа што оваа Директива се однесува на учество на јавноста 
во донесување на одлуки за прашања поврзани со животната средина 
(ОВЖС, СОЖС, ИСКЗ) и учество во подготвка и донесување на планови, 
програми, стратегии и законски и подзаконски акти, важат истите работи 
наведени погоре (спроведување на Директивите за ОВЖС и СОЖС).

Архус Центарот и понатаму врши мониторинг на веб страниците на 
околу 170 министерства, агенции, општини, првенствено во делот на 
обврските кои што ги предвидува Уредбата за учество на јавноста во 
текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми 
од областа на животната средина. 

Изработувачот на прописот или планскиот документ треба да организира 
најмалку една јавна расправа и да го стави нацрт планскиот документ 
на јавен увид на својата веб страна во рок од најмалку 30 дена, да ја 
информира јавноста за одржување на јавната расправа и рокот за 
достава на коментари. При мониторингот е утврдено дека не секогаш е 
запазен рокот за одржување на јавна расправа и законскиот рок во кој е 
потребно да се достават коментари и забелешки. Од јавната расправа 
треба да се изработи записник за консултации со јавноста (со вклучени 
коментари по писмен пат). Многу мал број од институциите објавуваат 
извештај од консултации со јавноста. 

МЖСПП, до делот Студии за оценка на влијанието врз животната средина 
(записници од јавни рсправи) се објавуваат записници од сите одржани 
јавни расправи, јавни расправи за стратегиски оцени, јавни расправи од 
закони за прогласувања на заштитени подрачја и сл. 

Архус Центарот доставува дописи до изготвувачите на прописите и 
документите во однос на недоследно спроведување на постапките 
кои предвидуваат учество на јавност (ОВЖС, СОЖС, ИСКЗ, документи и 
законски прописи). 

Во изминатиот период Архус Центарот во рамки на проект поддржан од 
Мисијата на ОБСЕ и со помош од ЗЕЛС одржа низа обуки за единиците 
на локалните самоупрви, односно вработените во одделенијата за 
животна средина и урбанизам во однос на обврските и задолженијата 
кои ги имаат во постапките кои предвидуваат учество на јавност. 
Целта на овие обуки покрај потсетување на обврските кои ги имаат во 
постапките за учество на јавност беше да се детектира проблемот зашто 
постапките не се применуваат како што е пропишано и во целост. Беа 
наведени немање доволно човечки ресурси (еден вработен има повеќе 
задолженија и одговорности), недоволно познавање на постапките, 
како и недоволната соработка помеѓу одделенијата, односно колегите 
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од животна средина и урбанистичко планирање. Неусогласеноста на 
постапките, односно оредбите на Законот за урбанистичко планирање и 
Законот за животна средина. Овие обуки и понатаму ќе продолжат да се 
спроведуваат од страна на Архус Центарот, но и од страна на МЖСПП 
во рамки на Планот за зајакнување на административните капацитети за 
управување со животната средина.

Учеството на јавност во постапките кои предвидуваат проценка на 
влијанието врз животната средина во прекуграничен контекст (Еспо 
Конвенција) е многу малку познато и применливо, особено за проекти 
или плански документи кои се изработуваат во друга држава а може да 
имаат потенцијално влијание врз РСМ. 

Согласно обврските кои произлегуваат од ратификација на Архуската 
Конвенција, државата односно МЖСПП на секои 3 години, поднесува 
Национален извештај за имплементација на Архуската Конвенција на 
Република Македонија. Последниот извештај беше поднесен во 2021 
година, а се однесуваше за периодот од 2017-2020 година. 

Член 13 од РИПЗ Протоколот предвидува учество на јавноста во 
изготвувањето на националните регистри на загадувачи и пренос на 
загадувачки материи. Секоја Страна потписничка е должна да обезбеди, 
кога носи одлука за воспоставување или за значително менување на 
својот регистер, информациите за одлуката и аспектите врз кои што 
е заснована таа да бидат достапни за јавноста навремено. Согласно 
Анекс 0: Матрица на цели и активности од НПАА 2021-2025 плнирани се 
обуки за обврските кои произлегуваат од прописите за воспостаување 
на регистарот на загадувачи и водење на националниот катастар на 
загадувачи и имплементација на Е-ПРТР. 

Директива за претставување на просторни податоци за животната 
средина (INSPIRE) 

Македонија сеуште нема обврска да го следи патот на INSPIRE. Меѓутоа 
усвојувањето и имплементацијата на мерките од директивата INSPIRE 
обебедува добра почетна позиција на патот кон пристапувањето во 
ЕУ. Имплементацијата на Директивата за претставување на просторни 
податоци за животната средина (INSPIRE) и Законот за НИПП е 
задоволителна. 

Во изминатиот период е воспоставен Национален геопортал кој 
обезбедува пребарување на збирките на просторни податоци и 
услуги со цел нивно пронаоѓање, прегледување и преземање НИПП – 
Национална инфраструктура на просторни податоци (pfa-ce.eu), каде 
се поставени делови кои се однесуваат на Документи и содржини кои 
се поврзани со НИПП, ИНСПИРЕ Европска инфраструктура за просторни 
информации и проекти поврзани со ИНСПИРЕ. Националниот геопортал 
е јавно достапен, но сеуште не е функионален во целост. 

Агенцијата за Катастар на недвижности изработува План и Програма 
за спроведување на обуки на годишно ниво. Превидена е обука за 
овластени геодети за пребарување и преземање на геопоросторни 
податоци од НИПП геопорталот. 

http://pfa-ce.eu/wp2/
http://pfa-ce.eu/wp2/
http://pfa-ce.eu/wp2/inspire
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Согласно Законот на НИПП, збирките на просторни податоци се 
однесуваат на една од следниве теми кои подетално се објаснети во Член 
5 од Законот: координатни референтни системи; географски мрежни 
системи; географски називи; управни единици; адреси; катастарски 
парцели; сообраќајни мрежи; хидрографија и хидрографски елементи; 
заштитени области; висински модел на терен; земјишна покривка; 
ортофотографија; геологија и геолошки карактеристики; статистички 
единици; згради и други објекти; почва и други природни услови; 
користење на земјиште; информации за човековото здравје кои директно 
или индиректно се поврзани со квалитетот на животната средина; 
услуги од јавен интерес; системи за следење на животната средина; 
производни и индустриски капацитети; земјоделски и аквакултурни 
капацитети; распореденост на населението; подрачја за управување; 
метеоролошки и географски карактеристики; биогеографски региони; 
хабитати и биотопи; распореденост на видовите; енергетски извори и 
минерални ресурси. Субјектите во НИПП7 (органи на државната власт) 
кои ги создаваат, односно поседуваат се обврзани да ги одржуваат и 
ажурираат метаподатоците за збирките на просторни податоци и услуги.

За збирките на просторни податоци и услуги за кои согласно со овој 
закон се создадени метаподатоци, одговорните субјекти во НИПП, треба 
да ги направат едноставни за користење и достапни за јавноста. Во 
посебни случаи, јавниот пристап до збирките на просторни податоци и 
услуги може да се ограничи во случаи утврдени со закон.

„Надлежните институции се должни во рок од три години од влегувањето 
во сила на овој закон да извршат дигитализација на геопросторните 
податоци. Во рок од пет години од денот на влегувањето во сила на 
овој закон сите надлежни институции се должни да обезбедат услуги за 
размена на геопросторни податоци“. Законот е во сила од 2014 година, 
но не сите надежни институции ја имаат воспоставено услугата за 
размена на геопросторни податоци.

Агенцијата за Катастар за недвижности во изминатиот период спроведе 
активности за доближување на користењето на овој портал до јавноста, 
односно работилници на тема „Отворени податоци“, кои беа наменети 
за претставници од владини и јавни институции.

Согласно Законот треба да се донесе Стратегија за НИПП и годишни 
програми за спроведување на Стратегијата. Стратегија е донесена 
во 2012 година и истата треба да се ажурира или да се изготви нова. 
Годишни програми не се евидентирани на веб страната. 

7  Министерството за правда; Министерството за одбрана; Министерството за 
внатрешни работи; Министерството за економија; Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство; Министерството за локална самоуправа; Министерството за култура; 
Министерството за транспорт и врски; Министерството за животна средина и просторно 
планирање; Министерството за информатичко општество и администрација; Секретаријатот за 
спроведување на Рамковниот договор; Државниот завод за статистика; Агенцијата за катастар 
на недвижности; Агенцијата за планирање на просторот; Централниот регистар на Република 
Македонија; Центарот за управување со кризи; Градот Скопје и Стопанската комора на 
Република Македонија (Здружение на комунални дејности или Здружение на информатичко-
комуникациски технологии).
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RMCEI – Минимум стандарди за спроведување на инспекциски надзор

Веќе неколку пати беше наведено дека Законот за инспекциски надзор 
во животната средина е усвоен во месец април, 2021 година. Овој 
успех е нотиран и во извештајот за напредок од Европската Комисија за 
периодот од  јуни 2021 година до јули 2022 година. 

Согласно Член 14, Државниот инспекторат за животна средина и 
општините, општините во градот Скопје и Градот Скопје подготвуваат 
Годишен план за работа на инспекциската служба и истиот го доставуваат 
на мислење до Министерството за животна средина и просторно 
планирање. Врз основа на поединечно подготвените Годишни планови 
од страна на Државниот инспекторат за животна средина и општините, 
општините во градот Скопје и Градот Скопје, Државниот инспекторат за 
животна средина подготвува Годишен план за инспекциски надзор во 
животната средина на Република Северна Македонија. 

Кон крајот на 2021 година, ДИЖС има подготвено и објавено Годишен 
план за спроведување на инспекциски надзор во животната средина во 
2022 година, во кој е направено планирање на вкупниот број инспекциски 
надзори во 2022 година, по региони и општини при што планирани се 
вкупно 2084 инспекциски надзори (1073 редовни и 155 вонредни). Исто така 
планирано е вршење и на контролни инспекциски надзори (планирани 
се вкупно 226) и тоа најголем дел се предвидени во Скопскиот плански 
регион. ДИЖС изготвува шестмесечни извештаи, во извештајниот период 
јануари-јуни 2022 година, ДИЖС планирал 865 инспекциски надзори, 
од кои 739 редовни, 12 вонредни и 114 контролни инспекциски надзори. 
Реализирани се 1057 инспекциски надзори, од кои 692 редовни, 185 
вонредни и 180 контролни инспекциски надзори. Предвидениот број на 
инспекциски надзори е надминат за 192 инпекциски надзори, односно 
за 22,2%, што укажува на тоа дека инспекциски надзори се вршат, 
инспекторите се на терен и се одзиваат на дојави од граѓаните. Исто 
така во овој период утврдени се 167 неправилности/законски повреди 
за кои се изготвени 212 решенија со кои се забрануваат одредени 
активности, односно се поведени постапки за санкционирање. Изречени 
се санкции, и тоа: 15 спогодби, 8 платни налози и 1 кривична постапка. 
Сторителите се наведени во табела која се содржи во Извештајот. Исто 
така даден е и преглед на вкупниот број откриени неправилности и 
спроведени инспекциски надзори, по региони и општини. Направен е и 
детален преглед на вкупно добиени преставки, од кој и како се добиени 
и за што се однесуваат тие пријави (за кој субјект или за која активност, 
односно повреда врз животната средина или здравјето на луѓето). 

Во овие извештаи се наведени и информации за реализирани/посетени 
обуки и за кои тематски области. Во овие извештаи се наведени и 
информации за организационата структура на ДИЖС и за состојбата 
со човечки ресури, односно е потенциран недостатокот на вработени/
инспектори. Согласно систематизираните работни места за 2022 година 
се предвидени 53 работни места, но заклучно со 30.06.2022 пополнети се 
само 26 работни места. 

Нема информации и објавени годишни извештаи за инспекциски 
надзор од општините, градот Скопје и општините во Градот Скопје. 
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За реализација на Годишниот план за инспекциски надзор во животната 
средина на Република Северна Македонија директорот на Државниот 
инспекторат за животна средина, односно градоначалникот на 
општината, општините во градот Скопје и Град Скопје донесуваат 
месечен план за работа на секој инспектор. 

Нема информации и објавени месечни извештаи за инспекциски 
надзор од општините, градот Скопје и општините во Градот Скопје. 

Исто така ДИЖС донесе годишен план за индивидуално стручно 
усовршување и обука на секој инспектор за 2022 година. Планирани 
се и континуирани обуки за зајакнување на капацитетите на државните 
инспектори и овластените инспектори за животна средина.

Согласно начелата за транспарентост и јавност, но и обврските и 
препораките од националното и законодавството на Европската унија 
за јавна достапност на информациите од инспекциските надзори, 
воспоставен е електронски регистар на субјекти на инспекциски 
надзор на државно и локално ниво и база на податоци од извештаите од 
инспекциските надзори на Државниот инспекторат за животна средина 
(ДИЖС). Структурата и содржината на електронскиот образец за 
извештаи од инспекциски надзор се преземени од предлог-образецот 
подготвен за потребите на ДИЖС од Мрежата на Европската унија за 
спроведувањето и извршување на законодавството за животната средина 
(IMPEL), каде ДИЖС активно учествува во реализација на активности.

Е-регистарот содржи податоци за оперторот на инсталацијата, број 
на дозволата, видот на активноста, почеток и крај на увидот, видот на 
надзорот, констатирани неусогласености и изречени мерки. Последниот 
инспекциски надзор кој е направен и заведен во регистарот е крајот на 
месец март 2022 година. 

Согласно член 45, Градоначалниците на општината, општината во градот 
Скопје и на Градот Скопје се должни во администрацијата на општината, 
општината во градот Скопје и Градот Скопје најдоцна до 31 декември 2022 
година да определат најмалку еден инспектор за животна средина на 
локално ниво кој исклучиво ќе ги врши работите на инспекциски надзор 
во животната средина или да воспостават заедничка администрација 
(по принципот на меѓуопштинска соработка) за вршење инспекциски 
надзор во животната средина. 

Голем број од градоначалниците сеуште немаат назначено овластено 
лице кое ќе врши инспекциски надзор во животната средина на локално 
ниво. Не ја сфаќаат сериозно оваа законска одредба која може да 
резултира со парична казна. Во голем број општини каде има назначено 
лице - инспектор за животна средина има судир, конфликт на работни 
задачи, како на пр. тоа истото лице подготвува дозволи, ги одобрува 
барањата за интегрирани еколошки дозволи, ги одобрува елаборатите 
за животна средина, врши инспекциски надзор во животната средина и 
комуналните дејности и сл. 

Директива за одговорност за штета настаната врз животната средина

Состојбата со имплементација на Директивата за одговорност за 
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животната средина е иста како и во минатогодишниот извештај, 
односно транспонирањето и имплементацијата е во ран стадиум. Во 
однос на барањата на Директивата, предвидена е техничка помош 
со цел да се зајакне капацитетот на административната структура со 
процедура за оценка дали штетата врз животната средина се случила 
и дали операторот е одговорен за потребните акции за ремедијација, 
процедурите кај заинтересираните страни за изготвување на стратегии 
за спречување, намалување и ремедијација. 

МЖСПП има воспоставено Регистар на овластени проценувачи од 
областа на животната средина. Во моментот има 4 правни субјекти кои 
се овластени за вршење на дејност - процена на штета врз животната 
средина, односно процена на влијанијата врз животната средина и 
нивна квантификација, како и примена на мерки за намалување на 
штетите во животната средина и определување на нивната цена. До 
овој момент, нема информации за извршена процена на штета во 
животната средина, односно нема извештај за извршена процена за 
штета врз животната средина кој што е достапен на јавноста. 

Во рамки на ИПА Проект за поддршка за спроведување на хоризонталното 
законодавство, МЖСПП предвидува ревидирање на одредбите за 
одговорност на штета врз животната средина.

Директива за криминал во животната средина

Измените и дополнувањата на Кривичниот законик неодамна (21.11.2022 
година) беа донесени од страна Собранието на РСМ. 

На овие измени и дополнувања им претходеше конструктивна дискусија 
за измени на Кривичниот законик во областа на заштитата на животната 
средина која се спроведе во периодот од 2018 - 2022 година, во која беа 
вклучени сите релевантни чинители (граѓански организации, претставници 
од Министерства, судии и јавни обвинители). Овие форумски дискусии 
беа спроведени во рамки на проект за добро управување со животната 
средина, имплементиран од Центарот за правни истражувања и анализи 
(ЦПИА). Во рамки на проектот е изготвена Компаративна анализа на 
стратегии за справување со еколошки криминал, која дава преглед 
на механизмите за ефективна превенција и заштита на криминалот во 
животната средина, како и кривични дела опфатени со детектираните 
механизми во РСМ и земјите членки на ЕУ и регионот. Исто така беше 
изработена и Анализа која дава преглед на родовите аспекти во 
превенцијата на еколошкиот криминал. 

Центарот за правни истражувања и анализи изработи информативно 
видео за најчестите кривични дела против животната средина во 
Република Северна Македонија за кои се изречени пресуди во периодот 
од 2017 до 2021 година, односно 56 пресуди за узурпација на недвижност, 
20 пресуди за незаконит лов и риболов, 6 пресуди за незаконска 
експлоатација на минерални суровини, 8 пресуди за мачење на 
животни, 3 пресуди за пустошење на шуми, 1 пресуда за загрозување на 
животната средина и природата со отпад. Сепак многу кривични дела 
остануваат непроцесуирани и без соодветна санкција, а паричните 
казни за овие кривични дела се многу ниски. Поради тоа потребно е итно 
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зголемување на паричните казни со цел превенција од вршење на нови 
кривични дела. Во новиот Кривичен законик предложени се зголемувања 
на казните за кривични дела сторени врз животната средина и покрај 
одговорноста за физички лица, воведена е одговорност и за правни 
лица.

Предлогот за воведување на ново кривично дело врз животната средина 
- екоцид е предложено од страна на ЦПИА.

Во оваа фаза не може да се зборува нити да се оцени 
спроведувањето на оваа Директива, односно на одредбите 
од Кривичниот законик кои се однесуваат на Кривични дела 
против животната средина и природата.

3.4. Препораки

Директива за Оцена на влијанието врз животната средина (ОВЖС)

• Објавување на кратка информација за известувањето за 
спроведување на проект, решението за обем на студијата за 
ОВЖС, Нацрт Студијата за ОВЖС, записник од јавна расправа, 
извештај за соодветност на студијата, решение за одобрување или 
неодобрување, со линк каде истите можат да се најдат. 

• Посочените документи да бидат објавени со датуми, со цел да 
се обезбеди законската одредба од пропишаните денови за 
коментари од страна на јавноста

• Нацрт Студијата за ОВЖС да биде објавена и на веб страната на 
општината на чија територија се планира да се спроведе проектот, 
со цел подобра достапност и вклученост на јавноста

• Записнисците од јавните расправи да вклучат информација за 
коментари добиени по писмен пат, дали има или нема, со соодветно 
образложение за нивно прифаќање, односно неприфаќање

• Да се формира независно тело од група од експерти која ќе ги 
ревидира и ќе даде оценка за квалитетот на студиите за ОВЖС, а во 
насока на нивно подобрување во иднина 

• Да се ревидираат Уредбите за активности и дејности за кои е 
потребно да се направи елаборат за заштита на животна средина

• Практикување на постапката за оцена на прекуграничното влијание 
на животната средина на проектот кој се изведува на територија на 
Република Северна Македонија и обратно (запознавање на јавноста 
со проект кој се планира во некоја соседна држава а може да има 
потенцијално влијание врз животната средина во нашата држава)

Директива за стратегиска оцена на животната средина (СОЖС)

• Зајакнување на капацитетите на ЕЛС во однос на спроведување на 
постапката за СОЖС
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• Обуки за вработените во урбанистичките одделенија за постапката 
за СОЖС и кои документи (планови, програми, стратегии) се 
подлежни на оваа постапка

• Поголема соработка на локално ниво помеѓу вработените во 
одделенијата за животна средина и урбанистичко планирање

• Формирање на заедничка администрација (урбанизам и животна 
средина) по механизмот на меѓуопштинска соработка кој 
законодвецот го охрабрува и поддржува

• Усогласување на Законот за урбанистичко планирање со Законот 
за животна средина

• Електронски портал на национално ниво со информации за 
целосната постапка и процедура за СОЖС

• Објавување на одлука за (не)спроведување на СОЖС и формулар 
на веб страната на донесувачот на планскиот документ (да биде 
достапна 15 дена од денот на објавување)

• Истовремено објавување на Нацрт плански документ и Нацрт 
Извештај за СОЖС и известување за датумот на одржување на јавна 
расправа, начинот на учество на јавноста, рок за коментари и сл.

• Објавување на записник од консултации со јавноста со вклучени 
коментари, добиени по усмен и писмен пат

• Објавување на Финален Нацрт извештај за СОЖС со вклучени 
коментари од јавноста

• Изработка на водич со надлежностите на општините, на локално 
ниво кои предвидуваат постапки за учество на јавноста

• Промена на подзаконски акти во делот на одржување на 
јавни расправи, критериуми за успешност на јавна расправа, 
известување и објава на информации, ревизија на содржината на 
извештаи за СОЖС

• Практикување на постапката за оцена на прекуграничното 
влијание на животната средина од подготовката на одреден 
плански документ во Република Северна Македонија и обратно 
(запознавање на јавноста со изработка на плански документ во 
некоја соседна држава а може да има потенцијално влијание врз 
животната средина во нашата држава)

• Директива за пристап до информации за животната средина

• Креирање нов портал, веб страна каде ќе се објавуваат сите 
информации поврзани со постапките за ОВЖС, СОЖС, ИСКЗ, како 
и насоки и совети како јавноста да земе учество во постапките и кои 
се нивните права и можности.

Ажурирање на Регистарот на загадувачи и пренос на загадувачки 
материи – РИПЗ (Новостите на веб страната РИПЗ - Новости (moepp.gov.
mk) се од 2019 година, Последниот објавен Извештај за имплементација 
на Протоколот на Регистри на испуштање и пренос на загадувачи е од 

https://ripz.moepp.gov.mk/Info/AllInfoPosts
https://ripz.moepp.gov.mk/Info/AllInfoPosts
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2013 година)

• Ревидирање на одредбите за пристап до информации од областа 
на животната средина 

• Ажурирање на Стратегијата за спроведување на протоколот за 
Регистри на Испуштања и Пренос на Загадувачи во Република 
Македонија 

• Спроведување активности за ажурирање на Катастарот на 
загадувачи (воздух, вода, бучава) и Регистарот за испуштање и 
пренос на загадувачи (РИПЗ).

Директива за Учество на јавноста во донесување на одлуки важни за 
животната средина

• Креирање нов портал, веб страна кој може да биде истиот во кој ќе 
има насоки и совети како јавноста да земе учество во постапките и 
кои се нивните права и можности во процесите на донесување на 
одлуки поврзани со животната средина.

• Сите коментари од јавноста мора да бидат земени предвид и на 
крајот од постапката, надлежните органи треба да ја известат 
јавноста за донесената одлука и за причините за нејзино донесување 
преку изработка на извештај од консултации со јавноста.

• Изработка на водич, со кратки и јасни насоки, кога и каде јавноста 
има право на учество, кога и како да поднесе коментари и до кој, и 
што во случај да е оневозможено ова право

• Подобрување на капацитетите на ГО за можностите кои ги нуди 
законската регулатива за учество на јавноста во процесот на 
креирање на мислење и донесување на одлуки

• Можни начини на организирање на ГО за заеднички настап за 
учество на јавноста во одредени процеси

• Вклучување на јавноста и обезбедување на учество во постапките 
за оцена на прекуграничното влијание на животната средина на 
проекти или плански документи кои се планираат/изготвуваат на 
територија на Република Северна Македонија 

• Применување на Препораките од Мастрихт за унапредување на 
ефективно учество на јавноста во донесувањето одлуки поврзани со 
животната средина, во рамките на Архуската Конвенција

Директива за претставување на просторни податоци за животната 
средина INSPIRE

• Остварување на поблиска соработка со Агенцијата за катастар 
на недвижности (АКН), како надлежен орган за воспоставување, 
одржување и обезбедување на јавен пристап до геопорталот 
за НИПП, одржување на услуги за метаподатоци, регистар на 
метаподатоци и обуки поврзани со нив

• Во Телата кои се надлежни за спроведување на Законот за НИПП да 
се разгледа можноста за вклучување на претставници од граѓанските 
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организации кои работат во полето на животната средина

• Поголема соработка со работните групи за спроведување на НИПП. 
Предвидени се 4 работни групи: институционални и правни прашања 
и градење на капацитети, технолошки прашања (стандарди, 
метаподатоци, услуги и друго), односи со јавноста и комуникации 
и економски прашања

• Обука или јавна презентација за начинот на користење „бесплатни 
податоци“ – податоци за заштита на животната средина, како една 
од услугите на Агенција за Катастар на недвижности

• Изработка на нова или ажурирање на постоечката Стратегија за 
НИПП и изработка на годишни програми за нејзино спроведување

• Во Законот да се прецизира содржината на Стратегијата и рокот на 
важност

• Дигитализација на геопросторните податоци (кај Субјектите на НИПП 
каде не е овозможена оваа услуга)

• Активности за промоција на НИПП во соработка со НВО секторот

RMCEI – Минимум стандарди за спроведување на инспекциски надзор

• Доработка и усвојување на Национален План за инспекција во 
животната средина

• Вметнување на Национален План за инспекција во животната 
средина како плански документ со обврска за изработка во Законот 
за инспекциски надзор во животната средина

• Ажурирање на електронскиот регистар за изршени инспекциски 
надзори на неделна и/или месечна основа

• Изработка и донесување на Национална стратегија за инспекциски 
надзор во животната средина (во рок од две години од донесување 
на ЗИЖС - 19.04.2023 година)

• Изработка и донесување на Програма за инспекциски надзор во 
животната средина на Република Северна Македонија (во рок од 
две години од донесување на ЗИЖС - 19.04.2023 година)

• Назначување на овластени инспектори во сите општини или 
воспоставување на меѓуопштинска соработка (согласно ЗИЖС 
предвиден рок е 31.12.2022 година)

• Подигнување на свеста на градоначалниците за придобивките од 
назначување на локален инспектор и користење на меѓуопштинска 
соработка

Директива за одговорност за штета настаната врз животната средина

• Потребно е да се организираат стручни испити за зголемување на 
бројот на проценители во областа на животната средина, експерти 
кои ќе работат на прашањата за одговорност во животната средина

• Донесување на подзаконските акти кои се предвидени согласно 



34 Хоризонтално законодавство

ХО
РИ

ЗО
НТ

А
Л

НО
 З

А
КО

НО
Д

А
ВС

ТВ
О

ХО
РИ

ЗО
НТ

А
Л

НО
 З

А
КО

НО
Д

А
ВС

ТВ
О

Директивата, а кои се однесуваат на дефинирање на критериумите 
за утврдување штета врз животна средина и исклучоци во кои нема 
да се бара одговорност; утврдување на мерки за ремедијација на 
настаната штета врз животната средина и сл.

• Изработка на Анализа на спроведуање на Директивата во соседните 
држави, размена на искуства и примена на најдобрите практики

Директива за кривични дела во животната средина

• Организирање обуки за јавните обвинители, како и за судиите со 
цел запознавање со главните елементи на еколошкиот криминал, 
начинот на утврдување на штетата и определување на одговорноста

• Зајакнување на капацитетите на надлежните институции за казнени 
одредби за предизвикани штети, кривични дела во животната 
средина

• Зајакнување на капацитетите, интересите и мотивацијата на ГО за 
следење и пријавување на кривични дела во животната средина

• Формирање на база на податоци или е-регистар кој ќе содржи 
преглед на сторени кривични дела врз животната средина, кој треба 
да биде јавно достапен

• Пренамена на средствата од платените казни за финансирање 
на активности за унапредување на животната средина (во отсуство 
на Фонд за животна средина да бидат вклучени во Програмата 
за инвестирање во животната средина, со што ќе се зголемат 
средствата предвидени за финансирање на активности на ГО)

• Воспоставување на контакт и соработка со вештаците за животна 
средина (Регистарот го одржува Министерство за правда) со цел 
добивање на информации за спроведување на кривични постапки 
за кривични дела против животната средина каде се потрбени 
услуги од вештачење 
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4. КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ

4.1. Главни наоди од првиот извештај во сенка  

Степен на усогласеност на националното законодавство со европското

Првиот извештај во сенка за ова под-поглавје нотираше висок степен 
на усогласеност на националното законодавството за квалитет на 
амбиентен воздух, со Директивата за квалитет на амбиентниот воздух 
и почист воздух во Европа (2008/50/EC). Нешто понизок е процентот на 
усогласеност на националното законодавство со Директивата 2004/107/
EC, која се однесува на арсен, кадмиум, жива, никел и полициклични 
ароматични јаглеводороди во амбиентниот воздух, додека пак за новата 
Директива за национални плафони на емисии 2016/2284/EC, (NEC 
Директива), не е започнато усогласувањето, но сепак заради пренос 
на стари одредби, транспозицијата постои за членовите поврзани 
со подготовка на програма за постепено намалување на емисиите 
на одредени супстанции од загадување, подготовка на инвентари на 
емисии и подготовка на катастар на загадувачки материи. 

Усогласувањето со Директивата за контрола на испарувања на органски 
соединенија од бензините - 94/63/EC е завршено со Законот за контрола 
на емисии од испарливи органски соединенија при користење на 
бензини (Службен весник на РМ. 38/14), и соодветните подзаконски акти, 
додека пак новата директива за за содржина на сулфурот во бензините 
- 2016/802/EC не е целосно транспонирана.

Спроведување на националното законодавство за воздух

Во однос на спроведувањето на законодавството значајно е тоа 
што и покрај големиот степен на усогласеност на националното 
законодавство со европското сепак квалитетот на воздухот не ги 
задоволува стандардите, односно за граничните вредности за цврстите 
честички и понатаму значајно ги надминуваат граничните вредности 
поставени во директивата. Концентрацијата на РМ10 и РМ2.5 сè уште се 
многу високи. Иако има одредени намалувања од 2012 година, сепак е 
невозможно да се постигнат пропишаните гранични вредности доколку 
не започнеме со реализација на конкретни интегрирани мерки од сите 
релевантни чинители.

Иако Македонскиот информативен центар за животна средина 
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(МЕИЦ) користи референтни методи за мерење, како што пропишува 
Директивата за квалитет на амбиетниот воздух и почист воздух во Европа 
сепак резултатите можат да се оспоруваат заради непостењето на 
акредитација на Централната лабораторија каде што се калибрираат 
инструментите.

МЕИЦ успешно ја одржува широко разгранетата мрежа на станици 
за автоматски мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух која ги 
следи концентрациите на најголемиот дел од загадувачките супстанци 
пропишани со Директивата за квалитет на амбиетниот воздух и почист 
воздух во Европа (2008/50/ЕС), но мониторинг на загадувачките супстанци 
кои се обврска согласно Директивата 2004/107/EC (тешки метали, 
испарливи органски соединенија (ИОС), полициклични ароматични 
јаглеводороди (ПАЈ), диоксини и фурани, бензен и олово), не е 
воспоставен. 

Минатогодишниот извештај нотира дека недостигаат финансиски 
средства за реализација на конкретни мерки кои директно ќе 
придонесат за намалување на аерозагадувањето. Проценка за тоа 
колку средства се потребни за реализација на мерки за справување 
со аерозагадувањето досега не е направена. Ваквата финансиска 
проценка треба да ги опфаќа сите сектори и да се реализира согласно 
претходно утврден план8.

Подобрувањето на квалитетот на воздухот, односно постигнувањето на 
граничните и целни вредности, условува долгорочна напорна работа 
на повеќе сектори. За да обезбедиме подобар квалитет на воздухот 
потребно е проблемите да се анализираат и со нив да се управува 
интегрирано, но најважно од се е да се делува истовремено во секторите: 
енергетика, индустрија, греење на домаќинства, урбанистичко 
планирање, сообраќај и транспорт, и управувањето со отпад.

4.2. Прогресот за усогласувањето со националното 
законодавство

Во изминатата година нема напредок во поглед на усогласување 
на националното законодавството со европското. Беше планирано 
отпочнување на ЕУ проект за имплементација на Директивите за 
квалитет на воздух кој требаше да започне да се реализира 2022 година. 
Со овој проект беа планирани подготовка на нов Закон за квалитет 
на амбиентен воздух и подзаконските акти кои произлегуваат од овој 
Закон, специфични планови за спроведување на Директивата за чист 
воздух во Европа 2008/50/EC и Директивата за тешки метали, ИОС, ПАЈ, 
диоксини и фурани, бензен и олово 2004/107/EC (4та Директива ќерка), 

8  Платформа 27, Прв извештај во сенка за Поглавје 27 за Република Северна 
Македонија, 2021 година, www.platforma27.mk 

http://www.platforma27.mk
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Директивата за горни плафони на емисии (NEC) 2016/2284/EC, промена 
на Протоколот за намалување на закиселување, еутрофикација и 
приземен озон (Согласно Гетеборшкиот Протокол) и Директивата 
2015/2193/EC за намалување на емисиите на одредени загадувачки 
супстанци во воздухот од средни постројќи за согорување. 

Понатаму, со проектот беа планирани и подготовка на планови за 
мониторинг на тешки метали (ТМ), органски испарливи соединенија 
и полициклични ароматични јаглеводороди (ПАЈ), а се планираше и 
воспоставување на зони и агломерации за тешки метали и ПАЈ согласно 
четвртата директива ќерка. 

Исто така во рамките на истиот овој проект се планираше и подготовка 
на неколку плански документи и тоа:

• Национален План за заштита на амбиентниот воздух (за период од 
4 години)

• Национална Програма за контрола на аерозагадувањето (за 
период од 10 години)

• Акционен план за спроведување на Националниот План за заштита 
на амбиентниот воздух

Но, овој проект сеуште не е започнат, односно постапката за набавка 
на најповолен понудувач беше откажана од страна на органот кој ја 
водеше постапката. До моментот на издавање на извештајот нема 
информација дали и кога повикот за избор на најповолен понудувач ќе 
се отвори повторно.

Во однос на националното законодавство, последните измени се 
направени на Законот за квалитет на амбиентен воздух (ЗКАВ) во јуни 2021 
година каде се задолжуваат зоните и агломерациите, каде што нивоата 
на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух ги надминуваат 
граничните или целните вредности, како и која и да било релевантна 
маргина на толеранција, да изготват План за квалитет на воздухот за тие 
зони и агломерации, со цел да се постигне соодветна гранична или 
целна вредност определени во прописите од членовите 10 и 12 од ЗКАВ9.

Согласно истиот овој Закон, МЖСПП има обврска најдоцна до 31 март во 
тековната година, да објавува Листа на зони и агломерации, каде биле 
констатирани надминувања на граничните вредности во претходната 
година, во која се наведуваат и општините, односно Градот Скопје во 
чии подрачја биле утврдени надминувања согласно со оценката на 
квалитетот на амбиентниот воздух (Член 4, став. 2 од Закон за изменување 
и дополнување на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух, Сл. 
Весник на РСМ, бр. 151/2021).

Исто така обврска за подготовка на Планови за квалитет на амбиентен 
воздух согласно истиот Закон имаат сите општини со големина од 
над 35.000 жители без разлика дали имаат надминувања на горните 

9  Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на амбиентниот 

воздух, Сл. Весник на РСМ, бр. 151/2021.
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граници во претходната година (член 4, став 5 од Закон за изменување и 
дополнување на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух, Сл. Весник 
на РСМ, бр. 151/2021).

Исполнувањето на обврските согласно овие законски одредби и измени 
во законот се дадени во поглавјето за спроведување на законодавството 
(4.2.).

Нема напредок во усогласувањето на Директивата за горни граници 
плафони за емисии 2016/2284/EC – која досега е транспонирана со 
само 11% во националното законодавство, но воглавно поради целосна 
усогласеност на старата директива а од која се пренесени одредби и 
во новата директива. 

Нема напредок ниту во усогласувањето со Директивата за контрола на 
испарувања на органски соединенија од бензините.

Во поглед на Директивата за содржина на сулфур во горивата има 
изменување и дополнување на правилникот за течните горива. Измените 
и дополнувањата на правилникот се усвоени во октомври 2022 година. 
Притоа, измените не се во насока на доусогласување на Директивата 
и не соодветствуваат со барањата на Директивата, туку се однесуваат 
само на пуштање на домашен пазар масло за горење МАЗУТ М-1 НС со 
гранични вредности за содржина на кокс најмногу 15% m/m и кинематска 
вискозност на 100 °C најмногу 32мм2/ѕ. Овој дополнителен член кој е 
додаден во правилникот за измени и дополнувања има и временски 
период односно важи само до 2023 година. Останува нејасно зошто се 
направени вака наменски промени со толку краток временски период 
и тоа за горење на мазут со полош квалитет (мазут со ваква содржина 
досега не беше регулиран со овој правилник). Единствено што може да 
се заклучи е дека заради новонастанатата состојба со енергетската 
криза и покачувањето на цената на природниот гас, а со тоа и барањата 
на топланите за промена на А интегрираните дозволи каде што наместо 
природен гас (ТНГ) ќе користат мазут за горење и затоплување на Градот 
Скопје, Министерството за економија со овие измени ќе овозможи 
користење на помалку квалитетен мазут во градските топлани. Значајно 
е да се напомене дека МЖСПП не ги одобри барањата за измените на 
А дозволите па така останува топланите да користат природен гас за 
затоплување независно од цената на истиот.

4.3. Спроведување на законодавството

И покрај трендот на намалување на концентрациите на скоро сите 
загадувачки супстанци и напредокот во однос на мониторингот на 
квалитетот на амбиентниот воздух и известување за надминувањата на 
концентрациите сепак аерозагадувањето претставува значаен проблем 
во голем број градови во државата. На графиконите подолу е даден 
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преглед на просечни годишни концентрации за одредени загадувачки 
супстанци.

Слика1. График 1. Просечни годишни концентрации за сите мониторинг станици за РМ10

Извор: Македонски информативен центар за  животна средина 

Слика2. Просечни годишни концентрации на РМ 2,5 за сите мониторинг станици

Извор: Македонски информативен центар за  животна средина 

Од графиконите евидентно е дека и покрај трендот на намалување на 
цврстите честички сепак тие се убедливо над граничните вредности. 
Исклучок се концентрациите на SO2, CO, NO2, додека најголем дел од 
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мониторинг станиците бележат надминување за концентрациите на 
озон, РМ10 и РМ 2,5 (Месечни извештаи за квалитет на воздух за 2021 година).

Унапредување на автоматската мрежа за мониторинг на квалитетот на 
амбиентниот воздух

Во однос на мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух 
евидентни се подобрувања и тоа воглавно во делот на поставување на 
нови автоматски станици и заменување на дотраените инструменти. 
Па така преку буџетот на МЖСПП се набавени 2 мониторинг станици 
(Прилеп и Берово ) и 8 инструменти (1 - O3, 4 – SO2, 3 – CO) за истите 
станици.

Со донаторски средства се набавени и заменети дотраените 
инструменти за некои автоматски станици а набавени се и ниско 
волуменски семплери и потребни инструменти за работата на станиците. 
Исто така во октомври 2022 година започна со работа уште една станица 
за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух во Охрид која беше 
набавена преку буџетот на МЖСПП. Па така во моментот Државниот 
мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух (ДАМАСКВ) брои 
вкупно 20 фиксни и 1 мобилна мониторинг станица. 

Она што недостига е надградба на серверот на МЖСПП, односно на 
МЕИЦ што ќе овозможи непречен проток на информации за квалитетот 
на амбиентниот воздух. Во моментот набавката е завршена и во тек е 
миграција на податоците на новиот сервер.  

Исто така во поглед на мониторинг и спроведување на законодавството 
поврзано со 4та Директива ќерка (2004/07/ЕС) значајно е тоа што за 
станицата Битола 2, преку донаторски проект направени се индикативни 
мерења за утврдување на концентрациите на тешки метали и ПАЈ. 
Сепак, недостигаат повеќе вакви мерења, односно воспоставување 
на редовна пракса за спроведување на индикативни мерења за 
утврдување на концентрациите на овие загадувачки супстанци на 
одредени локации, особено на локации кои се идентификувани како 
жешки точки и претставуваат локации со историски опасен отпад 
поради активности на индустријата во тешката металургија. Во ЕУ 
проектот за имплементација на Директивите за квалитет на воздух кој 
требаше да започне да се реализира 2022 година се планираа вакви 
индикативни мерења за 3 локации но од причина што не е јасно дали 
ќе се објави постапката за избор на компанија која ќе го спроведува 
проектот неизвесна е и реализацијата на истите. 

Значајно е да се напомене дека се планираат индикативни мерења за 
Штип и Струга за период од 4 месеци континуирано,  односно во сите 
временски сезони по еден месец, но не е познато дали и кога ќе се 
случат. 

Државата е во голема мера зависна од донаторски средства за 
набавка на опрема и за реализација на вакви индикативни мерења од 
причина што за реализација на истите потребни се големи финансиски 
средства, опрема и квалификувани работници.

ЗКАВ дава можност локална мрежа за мониторинг за квалитет на 
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амбиентен воздух да воспостават и одржуваат и општините, но за жал 
во моментот ниту една општина нема воспоставено мониторинг на 
локално ниво.

Покрај потребата од поредовни индикативни мерења она што недостига 
е и воспоставување на редовен мониторинг за испарливи органски 
соединенија (ИОС), ПАЈ и тешки метали.

Известување и информирање

Во однос на известувањето за квалитетот на амбиентниот воздух, МЖСПП 
за потребите на МИЦЖС веќе неколку години спроведува проект кој е 
финансиран преку Европската Унија а се однесува на воспоставување 
на Национален информативен систем за животна средина кој ќе 
опфаќа повеќе медиуми и сектори (воздух, води, природа, отпад и 
сл.) До овој момент овој софтвер сеуште не е пуштен во употреба 
иако досега проектот требаше да заврши а системот да биде пуштен 
во употреба и интегрирано да ги прибира сите податоци за животна 
средина на едно место.

Плански документи

Евидентен е и прогрес во однос на спроведувањето на новите законски 
одредби согласно измените на ЗКАВ од 2021 година. Имено, МЖСПП 
преку МИЦЖС на 21.03.2022 објави листа на општини каде што има 
надминување на гранични вредности и кои имаат обврска да изготват 
план за квалитет на амбиентен воздух. 

Исто така досега се финални плановите квалитет на амбиентен воздух за 
Кочани, Кичево, Кавадарци и Гостивар кои иако не се сеуште усвооени 
на совет сепак се подготовени и тоа со буџет на МЖСПП.

Дополнително, во моментот МЖСПП преку сопствен буџет планира да 
финансира планови за квалитет на амбиентен воздух за Велес, Охрид, 
Прилеп, Струга, Штип и Гевгелија. Исто така и оние градови со над 35.000 
жители се ставени на листата за задолжителна подготовка на вакви 
планови. 

Сепак и покрај изготвените плански документи, особено оние за 
Велес и Струмица кои се донесени пред подолг временски период 
не се доставуваат извештаи кон МЖСПП кои инаку се обврска да 
се доставуваат на годишна основа. Исто така и МЖСПП – МИЦЖС не 
доставува извештаи кон Владата согласно националните планови за 
подобрување на квалитетот на воздухот.

Во однос на Директивата за горните плафони на емисии, МЖСПП преку 
МИЦЖС изготвува редовни годишни извештаи за инвентаризација на 
загадувачки супстанци во воздухот. Па така последниот извештај кој е 
издаден за 2020 година, покажува значителен тренд на намалување на 
сите загадувачки супстанци кои се дел од инвентарот на емисии на 
загадувачки супстанци во воздух. 
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амбиентен воздух да воспостават и одржуваат и општините, но за жал 
во моментот ниту една општина нема воспоставено мониторинг на 
локално ниво.

Покрај потребата од поредовни индикативни мерења она што недостига 
е и воспоставување на редовен мониторинг за испарливи органски 
соединенија (ИОС), ПАЈ и тешки метали.

Известување и информирање

Во однос на известувањето за квалитетот на амбиентниот воздух, МЖСПП 
за потребите на МИЦЖС веќе неколку години спроведува проект кој е 
финансиран преку Европската Унија а се однесува на воспоставување 
на Национален информативен систем за животна средина кој ќе 
опфаќа повеќе медиуми и сектори (воздух, води, природа, отпад и 
сл.) До овој момент овој софтвер сеуште не е пуштен во употреба 
иако досега проектот требаше да заврши а системот да биде пуштен 
во употреба и интегрирано да ги прибира сите податоци за животна 
средина на едно место.

Плански документи

Евидентен е и прогрес во однос на спроведувањето на новите законски 
одредби согласно измените на ЗКАВ од 2021 година. Имено, МЖСПП 
преку МИЦЖС на 21.03.2022 објави листа на општини каде што има 
надминување на гранични вредности и кои имаат обврска да изготват 
план за квалитет на амбиентен воздух. 

Исто така досега се финални плановите квалитет на амбиентен воздух за 
Кочани, Кичево, Кавадарци и Гостивар кои иако не се сеуште усвооени 
на совет сепак се подготовени и тоа со буџет на МЖСПП.

Дополнително, во моментот МЖСПП преку сопствен буџет планира да 
финансира планови за квалитет на амбиентен воздух за Велес, Охрид, 
Прилеп, Струга, Штип и Гевгелија. Исто така и оние градови со над 35.000 
жители се ставени на листата за задолжителна подготовка на вакви 
планови. 

Сепак и покрај изготвените плански документи, особено оние за 
Велес и Струмица кои се донесени пред подолг временски период 
не се доставуваат извештаи кон МЖСПП кои инаку се обврска да 
се доставуваат на годишна основа. Исто така и МЖСПП – МИЦЖС не 
доставува извештаи кон Владата согласно националните планови за 
подобрување на квалитетот на воздухот.

Во однос на Директивата за горните плафони на емисии, МЖСПП преку 
МИЦЖС изготвува редовни годишни извештаи за инвентаризација на 
загадувачки супстанци во воздухот. Па така последниот извештај кој е 
издаден за 2020 година, покажува значителен тренд на намалување на 
сите загадувачки супстанци кои се дел од инвентарот на емисии на 
загадувачки супстанци во воздух. 

Слика3. Емисии на РМ 2,5 на национално ниво за период 1990-2020

Извор: Национален инвентар на емисии на загадувачки супстанци за 
2020 година

Иако согласно последниот национален инвентар, количините на 
емисиите бележат намалување во последните неколку години сепак 
сме далеку од постигнувањето на таргетите согласно новата Директива 
за горни граници – плафони на емисии, односно неопходно е да се 
изработи Национална Програма за контрола на аерозагадувањето 
со која ќе се обврземе за одредени намалувања на емисиите на 
загадувачките супстанци за период од 2020-2029 и 2030 во однос на 2005 
година. 

Во поглед на инвентарот и спроведувањето на оваа директива целосно 
неопходно е да се работи на целосна имплементација на COPERT 
V како метод на ниво 3 во сектор транспорт, но и имплементација на 
метод на ниво 2 во сектор Енергетика и индустрија. Исто така неопходно 
е да се работи на подобрување на инвентарот како и да се подготват 
национални редукциони потенцијали со имплементација на модели во 
различни сектори енергетика, сообраќај, земјоделие. 

Во однос на намалување на емисиите во изминатиот период беа 
реализирани и неколку големи проекти за аерозагадување, а 
значајно е тоа што се планира отпочнување на голем проект преку 
ИПА III програмата со кој ќе се обезбедат средства за инвестиции за 
намалување на аерозагадувањето.

Исто така во моментот, Министерството за финансии преку кредит 
обезбеден од Светска Банка реализира голем проект за реновирање на 
јавни згради (здравствени домови, училишта, општински и јавни згради) 
во износ од 35 милиони евра. Главната цел на проектот е подобрување 
на енергетската ефикасност, но секако дека мерките реализирани 
и инвестициите во јавните згради поврзани со намалувањето на 
потрошувачката на енергија директно ќе допринесат за подобрување 
на квалитетот на воздухот. 
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Административни капацитети

Административните капацитети во оваа област се се послаби. Во 
моментот не се размислува за реформирање на МИЦЖС секторот 
кој е одговорен за мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух, 
но и известувањето и подготовка на плански документи. Во овој сектор 
не постои посебно одделение за подготовка на плански документи 
и креирање на политики за подобрување на квалитетот на воздухот. 
Овие активности ги извршуваат вработените во другите одделенија 
во зависност од можностите и слободно време но и моменталните 
потреби. Токму затоа и мерките кои се предлагаат за подобрување не 
се следат соодветно односно не се известува за напредокот. Отсуствува 
интерсекторска координација и соработка, која во најголем дел е резулт 
на недоволно квалификувани вработени.

4.4. Препораки

Решавањето на аерозагадувањето е невозможно без значајни плански 
инвестиции кои во голема мера се засноваат на потреба од силна 
политичка волја, квалификувани вработувања и посветена долгорочна 
работа на сите засегнати институции. Интерсекторската соработка 
исто така е неопходна со цел координација и спроведување на мерки 
во различни сектори: греење на домаќинства, административни 
згради, декарбонизација и примена на ниско јаглеродни технологии 
во индустриски процеси, решавање на проблемот со диви депонии, 
зголемување на јавното зеленило, контролирана урбанизација, 
долгорочни инвестиции во енергетскиот сектор со цел исфрлање 
од употреба на фосилни горива и секако мерки за стимулирање на 
одржлив транспорт затоа што транспортот учествува со голем процент 
во аерозагадувањето особено во услови кога позадинското загадување 
е пониско10. 

Сите овие мерки потребно е да бидат дел од долгогодишна (минимум 
10 годишна) национална стратегија за чист воздух која ќе биде 
координирана од едно тело (Национален совет или сл.)

Оваа национална стратегија за справување со аерозагадувањето треба 
да вклучува повеќе мерки групирани во сектори:

1. Домаќинства

За овој сектор неопходно е да се донесе законска регулатива за огревно 
дрво која ќе вклучува дистрибуција на огревното дрво до крајните 
корисници и процентот на влажност за дрвото кое се дистрибуира.

Понатаму, мерките за користење на инвертери навидум мали но вродија 
со резултат, па така потребно е да се продолжи со стимулација за 
користење на инвертери, но само во населби и општини каде што нема 
можност за приклучување на дистрибутивна мрежа за снабдување со 

10  Студија за влијанието на Covid 19, врз квалитетот на воздухот во Скопје, стр. 73, 
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топлина. Општините неопходно е да планираат во своите буџети мерки 
за субвенционирање, а државата да работи на намалување на % на 
ДДВ за високоефикасните инвертери.

Исто така неопходно е да се забрани употребна на цврсти горива во 
урбани средини, особено таму каде што се достапни 

2. Дистрибуција и снабдување со топлина

Државата да работи на ЈПП или друг вид соработка со приватен сектор 
со цел зголемен број на топлани кои ќе користат гориво кое емитува 
помалку загадувачки супстанци (ОИЕ, биомаса и сл.). Исто така 
државата да работи на децентрализација на дистрибутивната мрежа 
за топлина, односно да стимулира изградба на повеќе помали топлани 
кои полесно ќе се управуваат и контролирано ќе снабдуваат топлина до 
домаќинствата и јавните објекти.

Воедно, со цел поголема искористеност на дистрибутивната мрежа за 
топлина, во градовите каде е веќе воспоставена неопходно е менување 
на законски решенија, односно донесување одлуки на локално ниво за 
задолжително користење на системот за централно греење.

3. Поголема употреба на обновливи извори на енергија во домаќинствата, 
комерцијалниот сектор и индустријата

Со цел поголема употреба на ОИЕ особено енергија од сонце која освен 
тоа шо ќе ја намали потрошувачката на енергија, индиректно ќе влијае и 
на квалитетот на воздухот и на локално но и национално ниво неопходно е 
да се намали процентот на ДДВ на ФВ за покривите со цел да се олесни 
долгорочната енергетска транзиција и да се обезбеди снабдување со 
електрична енергија. Понатаму за домаќинствата потребно е да се 
обезбедат субвенции во висина од 30% од инвестициите на 6kW за ФВ 
на покриви во домаќинствата. Енергетската ефикасност на ФВ  треба 
да се утврди како критериум за субвенциите (повисока ефикасност, 
повисоки субвенции). Освен тоа да се овозможи поставување на ФВ со 
инсталирана моќност поголема од 6KW, односно еднаква на моќноста 
утврдена во постоеката енергетска согласност на домаќинствата за 
приклучување на електродистрибутивната мрежа. 

Дополнително, со цел да се овозможи поголема употрба на ОИЕ 
во домачинствата неопходно е да се направи ревизија на net me-
tering шемата и цените на испорачаната електрична енергија во 
мрежата. Имајќи го предвид обемот на супстиуција на сопствената 
потрошувачка, како и фактот дека вишоците на енергија испорачани 
во мрежата не се значителни, периодите на враќање на инвестицијата 
се подолги од проектно декларираните (често се подолги од 10 години). 
Дополнително, цените на електричната енергија за домаќинствата се 
имплицитно субвенционирани (интервенција од државата), што исто 
така придонесува за долги периоди на враќање на инвестицијата. 
Промената на законските прописите ќе допринесе значајно за поголем 
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удел на ОИЕ во финалната потрошувачка. 

4. Индустрија

Принципот „загадувачот плаќа“ да започне да функционира и да 
се спроведува соодветно. Во таа насока да се обезбеди поголема 
транспарентност за висината на надоместоците од А и Б еколошките 
дозволи, за тоа каде завршуваат и како се користат. Неопходно е да се 
формира Фонд кој ќе користи дел од овие средства за реализација на 
мерки кои ќе овозможат помалку емисии во воздух од индустриските 
процеси. 

Зелената транзиција мора да продолжи и Владата да започне 
да спроведува мерки за помала употреба на фосилни горива. 
Независно од енергетската криза, топланите и системите за греење 
во административните објекти да продолжат да користат гас доколку 
истиот е достапен.

5. Инспекциски надзор

Да се промени законска рамка со цел инспекциските служби да можат 
да вршат инспекција и во домаќинствата со цел контрола на горивото 
кое се користи за загревање. Исто така инспекцискиот надзор да работи 
и во функција на откривање на нелегално горење на разни предмети и 
материјали на отворено, а исто така и на лоцирање на диви депонии и 
нивно палење. Со цел стимулација на објективен надзор, државата да 
воведе систем за наградување во зависност од бројот на изречени казни 
од страна на државните и локалните овластени инспектори.

6. Енергетска сиромаштија

Да се дефинира енергетската сиромаштија и да се утврди бројот на 
семејства кои се ранлива категорија.

7. Подобрување на мониторингот за ИОС, ПАЈ и ТМ

Да се воспостави мониторинг на оние загадувачки супстанци кои не се 
следат во моментот (VOCs, PAH, тешки метали) но и да се обезбеди буџет 
за одржување на веќе воспоставените мониторинг станици. Исто така 
државата да обезбеди годишен буџет за реализација на индикативни 
мерења. 

8. Управување со отпад

Во загадувањето на воздухот во секој период од годината значајно 
учествуваат и дивите депонии односно нивното палење. Се препорачува 
општинските власти постојано да работат на растување на сите 
диви депонии кои редовно се јавуваат во руралните области, покрај 
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патиштата но и речните корита. Неопходно е да работат на мапирање 
и реализација на мерки за спречување на создавање (поставување 
урбана опрема, раззеленување и сл.). Комуналните редари и локалните 
овластени инспектори да вршат редовен и објективен надзор и да 
известуваат за бројот на изречени казни на локално ниво.

9. Транспорт

Во однос на секторот транспорт потребно е да се стимулираат мерки 
за немоторизиран транспорт во урбаните средини, зголемување на 
бројот на велосипедски патеки, општините да продолжат со издавање 
на субвенции но и да ги зголемат средствата за субвенционирање на 
набавка на тротинети и велосипеди. 

Во деновите кога граничните вредности се надминати да се забрани 
движење на возила со мотори под ЕУРО 4 стандард низ градските 
подрачја на градовите кои се загадени. Исто така да се овозможи 
бесплатен и поголем проток на јавен превоз во овие денови.

10. Административни капацитети и подобро планирање

Во однос на административните капацитети неопходно е креирањето на 
политики да се одвои од мониторингот на амбиенталниот воздух, и да се 
воспостави посебна организациона единица за креирање и следење на 
спроведување на законодавството и мерките предложени во планските 
документи. Воедно неопходно е да се формира едно тело кое ќе има 
за цел да овозможи интерсекторска соработка помеѓу сите релевантни 
институции кои ќе работат заедно на решавање на проблемот.

12. Урбано зеленило и зачувување на шумскиот фонд

Одредбите од Законот за градење за задолжителен процент не се 
спроведуваат соодветно односно се занемарува процентот на зеленило 
кој мора да го содржи секој новоизграден објект. 
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5.1. Главни наоди од првиот извештај во сенка  

Анализата на секторот води покажува на лоша состојба и обемни 
проблеми во управувањето со водните ресурси на ниво на целата 
држава. Главните причини за лошата состојба на секторот води се 
последица главно на лошата организациска поставеност на секторот 
и поделеноста на ингеренциите помеѓу различни централни и локални 
институции, недостаток на стручен и компетентен кадар, големината на 
финансиски инвестиции кои се потребни, како и самата комплексност 
на проблемите што ги опфаќа секторот на водни ресурси.

Прашањата во врска со водните ресурси во ЕУ се регулирани со 
девет директиви кои се релевантни и треба да бидат транспонирани 
во националното законодавство. Повеќето од ЕУ директивите се 
транспонирани во националниот Законо за води (Службен весник на РМ, 
87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15, 52/16) 
и подзаконските акти што произлегуваат од овој закон. Законодавството 
на ЕУ релевантно за областа води е средно транспонирано, односно 
процентот на усогласеност се движи од 14% - 100% за различните 
директиви.

Најголемите предизвици во секторот води се во имплементација на 
законодавството, и тоа:

• Недостиг на стратешки и плански документи - Плановите за сите 
речни сливови не се усвоени, а Водостопанската основа е со 
истечен правен рок од 1992 година. Единствениот правно валиден 
документ е Националната Стратегија за води (2012 – 2042), но овој 
документ е со многу лош квалитет и не може да се користи за 
стратешко управување со водните ресурси.

• Проблеми со водоснабдување и безбедност на вода – што се 
гледаат во енормно високата стапка на неприходувана вода од 62%, 
нецелосната приклученост на населението на јавно водоснабителна 
мрежа (82% приклученост), регионална нерамномерност во 
покриеност со јавно водоснабдување (57 – 91 %) и лош квалитет на 
водата од индивидуалните/локалните системи за вода.

• Слаб и некомплетен мониторинг на водите – не се следат сите 
параметри пропишани со Законот за води, ниту пак е постои 
програма за оперативен мониторинг и развиена мониторинг 
мрежа, што резултира со непознавање на состојбата и статусот на 
површинските и подземните води на територијата на државата.
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• Издавање на дозволи за користење на води – не постојат јавно 
достапни информации за корисниците на вода, ниту пак Книга на 
водни права, иако истата е пропишана со Законот за води; само 
мал број на Јавните Комунални претпријатија имаат дозвола за 
користење на вода.

• Голем недостаток на финансиски средства за имплементација

• Слаб и недоволно квалификуван административен капацитет и мал 
број на инспектори

Потребни се сериозни напори и приоретизирање на проблемите 
со водата во државата за да се постигне подобро спроведување на 
законодавството и ефикасно и одржливо да се управува со водните 
ресурси.

5.2. Прогресот за усогласувањето со националното 
законодавство

Во главно, останува истата процентуална транспонираност на ЕУ 
директивите во македонското законодавство. Најмала транспонираност 
останува за Директивата за поплави, Директивата за капење и 
Директивата за нитрати

 Степен на транспонираност (%)

 
0 - 25% 26 - 50% 51 - 

75%
76 - 

100%

Рамковна директива за 
води    92%

Урбани отпадни води    100%

Директива за води за пиење    100%

Директива за нитрати   59%  

Директива за води за 
капење 22%    

Директива за подземни 
води  50% 

(20%)   

Директива за стандард на 
квалитет на води   63%  
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Директива за поплави 14%   
 

Директива за води за риби  44%  
 

 

Во Февруари 2022 година Министерството за животна средина започна 
процедура за изменување и дополнување на главниот закон што ја 
регулира областа на води во државата, односно Законот за води. Овој 
закон инаку беше донесен во 2008 година и до сега има претрпено 
неколку измени (87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 
146/15 и 52/16 и 151/21)). Со оваа измена и надополнување на Законот 
за води, истиот дополнително се усогласува, односно ги понатаму ги 
транспонира Рамковната Директива за води (2000/60/EC) и Директивата 
за заштита на подземни води од загадување и влошување на нивните 
состојби (2006/118/EC). Главните причини за измена и дополнување на 
Законот за води произлегуваат од:

• Препораките и заклучоците на Државниот Завод за Ревизија дадени 
во ревизорскиот извештај „Ефективност на политиките, мерките и 
активностите при експлоатација на чакал и песок од вардарскиот 
речен слив“ а се однесуваат на промена на постапката за заштита 
и подобрување на режимот на водите со вадење на песок, чакал и 
камен од коритата и бреговите на површинските водни тела со нова 
дозволата за уредување и регулација на коритата и бреговите на 
површинските водни тела

• Потребата за обезбедување на поголема транспарентност на 
постапката за доделување на концесии за користење на вода, 
како и обезбедување на документи врз основа на кои ќе може да 
се процени одржливоста на концесијата е причина за промена во 
постапките.

• Потребата за дополнување на постапките за издавање на дозволите 
за користење на водно право заради поефикасно спроведување 
на истите направени се одредени дополнувања

• Потребата за допрецизирање и појаснување на одредени 
дефиниции во законот како и додавање на нови дефиниции со 
кои ќе се овозможи полесно и поефикасно спроведување на 
одредбите во законот.

Главните цели кои ќе се постигнат со измените и дополнувањето на 
Законот за води вклучуваат: 1) Полесно и поефикасно спроведување 
на законот, преку допрецизирање и дообјаснување на одредени 
одредби; 2) Разграничување и дефинирање на конкретните активности 
на одговорните органи и институции во спроведувањето на законот; 
3) Постигнување на поефикасен надзор во областа на водите преку 
доуредување на одредбите на инспекцискиот надзор; и 4) Постигнување 
на поголема транспарентност преку овозможување на вклучување на 
јавноста во постапката за доделување на концесии за користење на 
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водите. Значајно е дека со новите измени на Закон за води се зајакнуваат 
„Целите за животната средина за водите (член 90) со воведување 
на нова цел за „еколошки проток“, кој се дефинира како „протокот 
што обезбедува квалитет, квантитет и временска дистрибуција на 
површинските и подземните води потребни за одржување на функциите 
и процесите на зависните екосистеми, од кои зависат и луѓето“, кој 
целосно го заменува начелото/конотацијата на „минимум прифатлив 
проток“ во законодавството. Што се однесува до доделувањето на 
концесии за користење на вода, новиот Закон за води вклучува одредба 
за приложување на физибилити студија за оправданоста на доделување 
на концесија за користење на вода, како и нов член (54-а) со кој по прв пат 
се воведува обврзувачка процедура за „учество на јавноста во постапката 
за доделување на концесија“, преку достапност на документацијата 
за јавноста, организирање на јавна расправа/консултации и земање 
предвид на мислењето на јавноста при донесување на одлуката за 
доделување на концесијата. Согласно измените во Законот за води, 
освен водостопанските инспектори и државните инспектори за животна 
средина исто така и државните инспектори за природа добиваат 
надлежност за вршење на инспекциски надзор над примената и 
прописите од овој закон, односно да врши надзор на водите кои се 
наоѓаат во заштитените подрачја. Исто така надлежноста за мониторинг 
на целокупниот мониторинг на водните тела опфатени со државната 
мрежа за мониторинг, реализацијата, работењето, одржувањето и 
развојот се префрла на Управата за хидромереолошки работи. Со 
промена на начинот на заштита и подобрување на режимот на водите ќе 
се овозможи порегулиран начин на вадење на песок, чакал и камен со 
што ќе се придонесе кон намалување на користењето на материјалот 
од коритата и речните корита на површинските водни тела.

Овие предлог измени и дополнувања на Законот за води се суштински 
и значително ќе се овозможи подобро и поодржливо користење и 
управување со водните ресурси во државата.

Предлог измените и дополнување на Законот за води, треба да влезе во 
собраниска процедура на крајот на 2022 година. Потребно ќе биде да 
се изработат и донесат шест нови подзаконски акти кои произлегуваат 
од овој предлог Закон на изменување и дополнување на Законот за води, 
во рок од една година од донесувањето за овој закон.

5.3. Спроведување на законодавството

Анализата спроведена за потребните на Вториот извештај во сенка 
укажува дека во последниот период направени се многу мали чекори 
во спроведување на законодавството за води. Ова е во согласност со 
заклучоците од Прогрес извештајот на Европската Унија за напредокот 
на државата, каде се посочува дека е направен ограничен напредок 
кон спроведување на постојното законодавство за води.

Понатаму, ЕУ Прогрес Извештајот потенцира дека не е направен прогрес 
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во финализирањето на ниту еден од трите Планови за управување 
со речен слив (за Црн Дрим, Вардар и Струмица) и дека Советите за 
речните сливови иако се конституирани, истите сеуште не се оперативни. 
Исто така нема никаков напредок за дезигнација/прогласување на 
подрачјата осетливи на еутрофикација.

Согласно Законот за води, Плановите за управување со речен слив 
заедно со Националната Стратегија за води и Водостопанската основа 
претставуваат основните плански документи за планирање и развој 
на управувањето со  води во РСМ. Слично, како и со Плановите за 
управување со речен слив, во последната година не беше направен 
никаков напредок за донесување на нова Водостопанска основа ниту 
пак беше постапено за отпочнување на ревизија на Националната 
стратегија за води. Проблемот со лошиот квалитет на Националната 
стратегија за води (2012 – 2042) беше елабориран во Првиот извештај 
во сенка и претставува една од препораките на Државниот завод 
за ревизија од 2019. Согласно ревизорскиот извештај потребно е 
„Министерството за животна средина и Владата на РСМ во соработка 
со Собранието на РСМ да преземат активности за преиспитување на 
донесената Национална Стратегија за води од аспект на можноста за 
нејзино дополнување со дефинирање на стратешки цели и приоритети 
во управувањето со водите, како и активности, носители и рокови за 
нивна имплементација“. Оваа ревизорска препорака не е остварена и 
Националната Стратегија за води сеуште не е ревидирана.

Одреден напредок во спроведувањето на законската регулатива е 
постигнат со изработката на неколку подзаконски акти. Односно, 
Министерството за животна средина и просторно планирање во 
Септември 2022 изработи нацрт текстови за три подзаконски акти кои 
произлегуваат од Законот за води, и тоа:

Уредба за начинот на пресметување на единицата на штетност 
и начинот на плаќање на варијабилната вредност на висината на 
надоместокот за испуштање во води
 
Оваа уредба е изготвена врз основа на  член 214 став (5) од Законот за 
води, а со истата се утврдува начинот на пресметување на единицата 
на штетност согласно со количината на испуштената вода и видот и 
количината на отпадните материи и супстанции што се испуштаат 
во површинските и подземните води како и начинот на плаќање на 
варијабилната вредност на висината на надоместокот за испуштање во 
води. Единица на штетност се пресметува за секој испуст во реципиент, 
врз основа на измерената количина на испуштена вода и видот и 
количината на отпадните материи и супстанции, а варијабилната 
вредност на висината на надоместокот на испуштање во води се 
утврдува во дозволата за испуштање на води врз основа на единица на 
штетност и се наплаќа месечно.
 
Правилник за потребните мерки за техничко набљудување на браните и 
придружните објекти и акумулации
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Овој правилник е изготвен врз основа на член 195 став (1) од Законот 
за води, а ги утврдува потребните мерки за техничко набљудување на 
браните и придружните објекти и акумулации кои се над населени 
места, сообраќајници или други стопански објекти или други добра 
од општ интерес кои се под посебна контрола и се од значење за 
одбраната и за браните кои не се под посебна контрола.
 
Правилник за формата и содржината на водната книга и начинот на 
нејзино воспоставување и одржување

Овој правилник е изготвен врз основа на член 160 став (3) од Законот за 
води, а со истиот се пропишува формата и содржината на водната 
книга и начинот на нејзиното воспоставување и одржување. Водната 
книга треба да се состои од уписници за: дозволи за користење на 
водите, дозволи за испуштање на водите, дозволи за вадење на чакал, 
песок и камен од коритата и бреговите на површинските водни тела, 
заштитни зони, плавени области, стари права и обврски, водостопански 
согласности, договори за концесии за користење на вода, привремени 
принудни управи и мислења од аспект на заштитата на водите.

Донесувањето на овој правилник е од исклучително значење, поради 
тоа што ќе овозможи подобра проценка на  притисоците врз водните 
ресурси, ќе овозможи поефикасна работа на надлежните инспектори и 
ќе претставува добра основа за донесување на понатамошни одржливи 
политики за секторот води.

Јавноста имаше можност да доставува мислења и забелешки по овие 
три подзаконски акти до 01.11.2022, по што истите треба во следниот 
период  да бидат усвоени од страна на Владата на РСМ.

Во рамките на Проектот „Разбистри се“ кој се спроведуваше од 
Институт за комуникациски студии – ИКС, беше изработен „Правилник за 
методологијата и параметрите за мерење и мониторинг на квалитетот 
и квантитетот на сите водни тела, освен за водните тела наменети за 
консумирање од страна на човекот и зоните за капење“. Овој правилник 
произлегува од членот 147 од Законот за води. На предлог на МЖСПП 
овој Правилник беше усвоен од страна на Владата на РСМ во Април 
2022 (Сл. Весник на РСМ, 86/2022). Со овој правилник се дефинира 
методологијата и постапката за определување на  параметрите за 
мерење и мониторинг на квалитетот и квантитетот на сите водни тела, 
односно содржи напатствија за спроведување на мониторинг на 
хидроморфолошките промени, хидролошки мониторинг, мониторинг 
на еколошкиот и хемискиот статус и на еколошкиот потенцијал, и 
мониторинг на подземните води.

Овој правилник е од клучно значење за воспоставување на интегриран 
пристап за заштита на водните ресурси во државата и истиот треба да 
се примена при изработката на Плановите за управување со речните 
сливови на Република Северна Македонија. Со изработката на овој 
правилник за мониторинг и давањето на надлежност за целокупниот 
државен мониторинг на водите на Управата за хидрометеоролошки 
работи на РСМ, ќе бидат исполнети битни предуслови за отпочнување 
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на континуиран мониторинг на водите во државата и ќе се овозможи 
значителен прогрес во спроведување на законската регулатива за води 
во државата.

Во рамките на горенаведениот проект – Разбистри се, и во соработка со 
МЖСПП исто така во 2022 година беше изготвена и почна да функционира 
дигитална платформа за Водната Книга. Преку дигиталната Водна Книга 
за прв пат на јавноста и сите засегнати страни овозможен е едноставен 
увид во евиденцијата на Министерството за животна средина и 
просторно планирање за издадените дозволи, концесии и согласности 
за користење на водите. Дигиталната Водна Книга ќе придонесе кон 
транспарентност и учество на јавноста во донесувањето на одлуките 
во областа на водите. Дигиталната Водна Книга е јавно достапна на веб 
страницата на МЖСПП на https://mzspp.flexivue.org/.

На иницијатива на МЖСПП, оваа година беше обезбеден финансиски 
заем од 50 милиони евра од Европската Инвестициона Банка (ЕИБ) 
за подобрување на водната инфраструктура во општините во 
државата. Овој проектот ќе опфаќа рехабилитација, модернизација 
и проширување/изградба на инфраструктурата за водоснабдување, 
инфраструктурата за собирање и третман на отпадни води, системи за 
атмосферска канализација и итни мерки за заштита од поплави, како 
и за набавка на специјализирана опрема за одржување. МЖСПП ќе  
подготви програма со приоритети, на која ќе аплицираат општините, а 
МЖСПП ќе биде одговорната институција за реализација на проектите. 
Со оглед на висината на оваа инвестиција, во следниот период ќе биде 
направен позначителен исчекор во спроведувањето на националното 
законодавство за води и ЕУ Директивата за водите за пиење. Од друга 
страна пак, оваа година преку редовната Програма за управување со 
води, која се финансира од наплатените надоместоци за користење и 
испуштање на води, вадење чакал, песок итн., беа одвоени 25% помалку 
средства споредбено со претходната година (вкупно 50,940,000 денари).

Во тек на оваа година ќе биде завршен и проектот за изработка на 
Катастар на подземни води за целата држава, кој е финансиски 
поддржан од Швајцарската Агенција за развој, а кој ќе ги покрие 
недостатоците во спроведувањето на законската легислатива што се 
однесува на подземните води.

На иницијатива на МЖСПП, откако Шар Планина беше за прогласена за 
национален парк, во Октомври 2022 година беа раскинати договорите 
за концесија за користење на вода за производство на електрична 
енергија преку изградба на седум мали хидроцентрали на Шар 
Планина. Што се однесува до долго-планираниот проект за изградба 
на хидроцентралата Чебрен (повеќе од 20 години) на Црна Река, во 
тековната година тендерската постапката за овој проект беше успешно 
реализирана. Согласно напредокот во процедурата, МЖСПП очекува во 
првата половина на 2023 година да биде потпишан договорот за јавно-
приватно партнерство за изградба и менаџирање на ХЕЦ Чебрен, а 
првото производство на електрична енергија со капацитет од 333 MW да 
започне во 2028-2029 година.

https://mzspp.flexivue.org/
https://mzspp.flexivue.org/
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5.4. Препораки

Извештајот на Европската Комисија за Северна Македонија посочува 
дека е постигнат одреден напредок во полето на животната средина 
и дека во следната година потребно е да се зголемат и забрзаат 
заложбите за намалување на точкестото и дифузното загадување на 
водните ресурси.

За дел од препораките кои беа дефинирани во склоп на Првиот извештај 
во сенка во текот изминатиот едногодишен период беа преземени 
одредени активности, со што се постигна напредок во воспоставување 
на мониторингот на води и Водната книга, како и подобрување на јавниот 
пристап до информации поврзани со водните дозволи. Сепак, потребни 
се понатамошни заложби за целосна нивна реализација.

За да се подобри состојбата со водите и да се постигне добра 
имплементација на законодавството, се предлагаат следните 
препораки:

• Ревизија на постоечката Националната стратегија за води

• Дополнување на делот од Законот за води кој се однесува на 
Националната стратегија за води, со додавање на член или обврска 
за донесување на подзаконски акт кој поблиску ќе ја дефинира 
методологијата за изработка и донесување на стратегијата, ќе 
ја дефинира минимум содржината на стратегијата и ќе постави 
рокови за обврзувачка ревизија и ажурирање на стратегијата

• Изработка и донесување на нова Водостопанска основа, или пак 
вклучување на овој документ во склоп на Националната стратегија 
за води

• Финализирање и донесување на сите четири Планови за управување 
со речен слив

• Донесување на сите подзаконски акти пропишани со Законот за 
води

• Развивање на програма за мониторинг и воспоставување на 
оперативен мониторинг на сите водни тела во државата

• Преземање на сите водоснабдителни системи од страна на јавните 
комунални/водоснабдителни претпријатија

• Развивање на кампања за едукација на населението за поврзување 
на јавната мрежа за водоснабдување

• Спроведување на проактивна политика и обезбедување на 
намалување на количините на неприходувана/загубена вода

• Јакнење на капацитетите на јавните комунални претпријатија

• Драстично зголемување на буџетот за управување со водите

• Спроведување на функционална анализа на институционалните 
капацитети за управување со водите и предлог.
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6. УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

6.1. Главни наоди од првиот извештај во сенка  

Усогласеноста на законодавството за отпад е на средно ниво, иако 
може да се забележи дека со донесувањето на новите шест закони 
од оваа област, процентот на усогласувањето се зголеми значајно 
особено во поглед на рамковната директива за отпад, но и директивите 
за посебните текови отпад. Воедно, она што е значајно е дека неопходно 
е да се донесе нова Стратегија за управување со отпад (или да се 
ревидира старата 2008-2020), како и да се следи имплементацијата на 
Планот за управување со отпад 2021-2027. Неопходно е да се донесат 
планските документи што се предвидени со новиот Закон за управување 
со отпад, како и подзаконските акти кои произлегуваат од новиот Закон 
за Управување со отпад (Службен весник на РСМ бр. 216/2021) со цел 
непречено спроведување на истиот.

Освен рамковната директива за отпад, МЖСПП работи со години 
наназад и на усогласување на директивите за посебните текови отпад 
и тоа: 

• 94/62/EC- Директива за управување со пакување и отпад од пакување

• 96/59/EC - Директива за постапување со отпадните масла што 
имаат полихлорирани бифенили (ПХБ)

• 2012/19/EU WEEE- Директива за постапување со електрична и 
електронска опрема

• 1999/31/EC Landfill - Директива за депонии

• EC/1013/2006 Shipment of Waste - Регулатива за пратки на отпад

Иако постои солидна основа за соодветно постапување и управување 
со отпадот на национално и локално ниво сепак и после 15 години од 
донесувањето на првиот Закон за управување со отпад, управувањето 
на отпадот во Северна Македонија се заснова на собирање и негово 
депонирање. Хиерархијата за управување со отпад не се почитува 
и управувањето со отпадот се заснова на најнепосакуваната опција 
за управување а тоа е депонирањето. Превенцијата на создавање 
отпад и тенденцијата за негово намалување не се интегрирани во 
политиките на државата. Дополнително, освен Дрисла која исполнува 
минимални технички услови за работа, останатите депонии во државата 
се нестандардни, кои повеќе наликуваат на ѓубришта и претставуваат 
жешки точки за животната средина.11

11  Прв извештај во сенка за Поглавје 27, Управување со отпад
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6.2. Напредокот во усогласувањето на 
националното законодавство со европското

Како што веќе споменавме и во Првиот извештај во сенка за Поглавје 27, 
во септември 2021 година беа усвоени шест нови закони од оваа област 
и тоа:

• Закон за управување со отпадот – ЗУО- (Службен весник на РСМ бр. 
216/2021)

• Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори 
– ЗБАОБА - (Службен Весник на РСМ бр. 215/21)

• Закон за управување со пакување и отпад од пакување –ЗУПОП – 
(Службен Весник на РСМ бр. 215/21) 

• Закон за управување со електрична и електронска опрема и 
отпадна електрична и електронска опрема (Службен Весник на 
РСМ бр. 215/21)

• Закон за управување со дополнителни текови отпад – ЗУДТО - 
(Службен Весник на РСМ бр. 215/21)

• Закон за проширена одговорност на производителот за управување 
со посебните текови на отпад – ЗПОП - (Службен Весник на РСМ бр. 
215/21)

Новите законски решенија иако не се разликуваат суштински од 
претходните сепак значајно ја зголемуваат усогласеноста со европските 
директиви и допринесуваат за подобро дефинирање на некои одредби. 
Исто така со овие законски решенија попрецизно се доуредуваат 
проширена одговорност на производителот и управувањето со 
посебните текови на отпад. 

Согласно новиот ЗУО следните плански документи се обврска на 
МЖСПП за изработка и донесување: 

• Стратегија за управување со отпадот

• Регионални планови за управување со отпад

• План за спречување на создавање на отпад

• Национална стратегија за управување со тиња

• Програми за управување со отпадот

Од сите овие плански документи досега се усвоени Регионалните 
планови за управување со отпад, План за спречување на создавање на 
отпад и План за управување со отпад. 
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Дополнително, МЖСПП во текот на 2022 година изработи сет подзаконски 
акти кои произлегуваат од Законот за управување со пакување и отпад 
од пакување (Сл. Весник на РСМ бр. 215/21) и Законот за проширена 
одговорност на производителот (Сл. Весник на РСМ бр. 215/21). 
Во продолжение се дадени предложените подзаконски акти кои 
произлегуваат од овие два закони. Со голем дел од овие подзаконски 
акти се врши доусогласување со европските прописи во управувањето 
со отпадот од пакување и проширена одговорност на производителот.

Закон за управување со пакување и отпад од пакување (ЗУПОП), (Сл. 
Весник на РСМ бр. 215/21)

• Правилник за формата и содржината на образецот за водење на 
евиденција за количините на преземен отпад од пакување според 
вид и категорија (член 29, став 5)

• Правилник за формата и содржината на образецот на годишниот 
извештај, формата и содржината на образецот на производствената 
спецификација, формата и содржината на образецот за 
евиденцијата (член 19, став 6)

• Листа на илустративни примери за пакување (член 7 став 2)

• Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен 
налог ( член 52 став 4)

• Правилник за начинот на нумерирање и кратенките на кои се 
заснова системот за идентификација и означување на материјалите 
од кои е произведено пакувањето, како и формата и содржината 
на ознаката за постапување co пакувањето (Врз основа член 16 став 
5)12

• Правилник за формата и содржината на образецот за кварталната 
пресметка на надоместокот, како и начинот, постапката и 
потребната документација за поврат на надоместокот, како и 
формата и содржината на образецот на барањето за поврат на 
надоместокот (член 35 став 16)

• Правилник за начинот на пресметување на целите за собирање, 
преработка и рециклирање на отпадот од пакување, како и 
начинот на пресметување на прилагодените цели, пријавување на 
податоците и водењето на евиденцијата (член 21 став 11)13

• Правилник за начинот и условите за надминување на нивоата на 
содржината на тешки метали во пакувањата, како и начинот на 
водење и содржината на евиденцијата и извештајот за постапување 
со отпад од пакувања (член 14 став 6)14

12  овој Правилник се усогласува со Одлуката на Комисијата од 28 јануари 1997 за 
воспоставување идентификационен систем за материјали за пакување согласно Директивата 
на Европскиот парламент и на Советот 94/62/EC за пакување и отпад од пакување

13  Овој правилник е усогласување со Одлуката на Комисијата 2005/270/EC 
14  Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на Комисијата бр.292 

од 24 март 2009 година за воспоставување на услови за отстапување за пластичните гајби 
и пластични палети во однос на нивоата на концентрацијата на тешки метали утврдени во 
Директивата 94/62/ЕЗ на Европскиот парламенти на Советот за пакување и отпад од пакување 



61

Извештај во сенка за Поглавје 27

УП
РА

ВУ
ВА

Њ
Е 

С
О

 О
ТП

А
Д

• Правилник за начинот за водење, одржување и чување на 
евиденцијата за пресметаниот и уплатениот надоместок, како и 
формата и содржината на образецот за пресметка за уплатениот 
надоместок (член 36 став 5)

Законот за проширена одговорност на производителот за управување 
со посебните текови на отпад („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 215/21)

• Правилник за начинот на водење, формата и содржината на базата 
на податоци (член 46 став 4)

• Правилник за формата, содржината и образецот на барањето за 
издавање на дозволата за колективен односно самостоен постапувач, 
начинот на доставување, како и потребната документација која се 
приложува кон барањето (член 22 став 6)

• Правилник за формата и содржината на извештајот кој 
градоначалникот го доставува до стручниот орган (член 42 став 12)

• Правилник за формата и содржината на кварталниот извештај кој 
колективниот постапувач го доставува до стручниот орган, како и 
формата и содржината на годишниот извештај (член 31 став 12)

• Методологија за пресметување на вкупната количина на производи 
што се пуштаат на пазарот во Република Северна Македонија во 
претходната година за секоја одделна група и вид на посебен тек 
на отпад (член 13 став 3)

• Правилник за формата и содржината на евиденцијата на изречените 
опомени (член 56 став 3)

• Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен 
налог (член 63 став 3)

• Упатство за видот на активностите за информирање на јавноста и 
подигање на јавната свест за управување со посебните текови на 
отпад, кои можат да бидат спроведени од колективниот односно 
самостојниот постапувач и кои можат да бидат прикажани како 
трошок во годишниот извештај (член 41 став 6)

• Упатство за тоа што се смета како инфраструктура за собирање 
на отпадни производи и/или посебен тек на отпад за која може 
да се користат средствата на колективниот односно самостојниот 
постапувач (член 39 став 9)

Пред подготовката на овие подзаконски акти, МЖСПП ги усвои следните 
подзаконски акти кои произлегуваат од ЗПОП за управување со посебни 
текови отпад:

(CELEX број 32009D0292) и 2001/171/ЕС Одлука на Комисијата од 19 февруари 2001 година со 
која се утврдуваат условите за отстапување за стаклено пакување во однос на нивоата на 
концентрација на тешки метали утврдени во Директивата 94/62/ЕС за пакување и отпад од 
пакување (CELEX број 32001D0171)
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• Правилник за формата и содржината на образецот на дозволата 
за тек на отпад, за секој посебен тек на отпад, како и начинот на 
издавање на дозволата (Сл. Весник на РСМ бр. бр. 80 од 31.03.2022 
год.)

• Правилник за формата и содржината, како и начинот на доставување 
на потврдата за исполнување на проширената одговорност за 
управување со посебен тек на отпад (Сл. Весник на РСМ бр. бр. 80 
од 31.03.2022 год.)

• Правилник за формата и содржината на барањето за 
регистрација на производителот, формата и содржината на 
барањето за бришење од Регистарот на производители со 
проширена одговорност, формата и содржината на Регистарот 
за производители со проширена одговорност, начинот на чување 
и одржување на Регистарот, како и формата и содржината 
на потврдата за регистрација и потврдата за бришење на 
производителот во Регистарот на производители со проширена 
одговорност (Сл. Весник на РСМ бр. 58 од 12.03.2022 год.15

Со овие подзаконски акти, правните лица кои вршат дејности или 
активности со кои се врши пласирање на одделни производи на 
пазарот во Република Северна Македонија, со чија употреба се создава 
отпад што припаѓа на посебните текови на отпад имаат обврска да 
се регистрираат во МЖСПП најдоцна во рок од 15 дена од денот на 
почетокот на дејноста. 

6.3. Спроведување на законодавството

Управување со отпад на регионално ниво

Рамковната директива за отпад им овозможува на земјите членки да го 
организираат управувањето со отпад на начин кој што сметаат дека 
е најсоодветен за нивната држава. Новиот ЗУО кој во голема мера 
е усогласен со оваа директива предвидува регионално управување 
со отпад, со тоа што согласно некои дополнителни анализи и студии 
изготвени во 2020 година се предвидуваат вкупно 5 регионални депонии и 
5 региони за отпад16 и тоа: 

• Регионална депонија во Дрисла за Скопски регион (овде се 

15  Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 2013/56/ЕЗ на Европскиот 
Парламент и на Советот од 20 ноември 2013 година за изменување на Директивата 2006/66/
ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот за батерии и акумулатори и за отпадни батерии и 
акумулатори во однос на пласирањето на пазарот на преносливи батерии и акумулатори кои 
содржат кадмиум и се наменети за употреба во безжични електрични алати, како и батерии 
во форма на копче со ниска содржина на жива и за укинување на Одлуката 2009/603/ЕЗ 
на Комисијата (CELEX бр. 32013L0056) и Директивата 2012/19/EU на Европскиот Парламент и 
на Советот од 4 јули 2012 година за отпад од електрична и електронска опрема. (CELEX бр. 
32012L0019).

16  ЕБОР студија, Solid Waste Management in 4 Regions of North Macedonia, Baseline and 
Finance Options Study
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предвидува само реконструкција на постоечката депонија), 

• Регионална депонија за Полошкиот регион во Русино, 

• Регионална депонија во Свети Николе за Источен и Североисточен 
регион,

• Регионална Депонија во Василево за Вардарски и Југоисточен 
регион и 

• Регионална депонија во Новаци за Пелагониски и Југозападен 
регион. 

За изградба на депониите во Новаци, Русино и Василево државата 
предвидува заем во висина од 55 милиони евра од ЕБОР. Законот за 
заем беше подготвен во јуни 2022 година и доставен во Собранието за 
разгледување, а е усвоен на 18.11.2022 година. Со усвојувањето на законот 
треба да следи потпишување на договорот со ЕБОР за финансирање 
на регионалниот проект за цврст отпад. Со овој инвестиционен проект, 
ќе се овозможи изградба на три регионални депонии кои ќе бидат 
целосно усогласени со европските барања, односно ќе се воспостави 
регионален интегриран систем за управување со отпад во Југоисточен, 
Вардарски, Пелагониски, Југозападен и Полошки плански регион. Освен 
тоа се очекува одобрување на дополнителни грант средства од европски 
фондови преку Рамката за инвестиции за Западен Балкан (WBIF), а исто 
така, да се обезбедат и дополнителни 9 милиони швајцарски франци 
грант од Швајцарската Влада.

За изградба на санитарна депонија за источен и североисточен регион 
обезбедени се финансиски средства – грант преку ЕУ- ИПА програмата. 
Особено е важно да се потенцира дека проблемите со управувањето 
со отпадот се децениски голем проблем за чие решавање се потребни 
огромни финансиски средства но и координација и соработка помеѓу 
национално и локално ниво.  Со Договорот за заем со ЕБОР, кој согласно 
информациите од МЖСПП треба да биде потпишан во јануари 2023 
година, освен изградбата на санитарните депонии, ќе бидат обезбедени 
средства за опрема, возила и пристапен пат до депониите. 

Правилното управување со отпадот мора да започне со изградбата 
на регионалните депонии, за да понатаму се развива и спроведува 
интегрираниот систем за управување со отпад на регионално 
ниво. Понатаму, општините и планските региони ќе треба да бидат 
носители на регионалниот систем за управување со отпад, односно 
да бидат одговорни за соодветното спроведување на Системот за РУО 
(воспоставување на систем за селекција на отпад, изградба и одржување 
на претоварни станици, изградба на центри за складирање на отпад). 
Дополнително на тоа, општините ќе треба да работат на зголемување 
на процентот на домаќинства кои добиваат услуги за собирање на 
отпад. Во голем процент од општините, особено руралните, процентот 
на покриеност со услуги за собирање отпад изнесува 60-70% од вкупниот 
број домаќинства.

Хиерархија на управување со отпад

Понатаму, паралелно со развивањето на системот за управување 
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со отпад на регионално ниво ќе биде неопходно да работиме на 
спроведување на хиерархијата на управување со отпад која во моментот 
освен тоа што имаме План за спречување на создавање на отпад, на 
ниту еден начин не се спроведува. За спроведувањето на хиерархијата 
на отпад ќе биде потребно да ги усогласиме политиките на сите нивоа со 
цел спречување на создавање на отпад или да постигнеме намалување 
на количините на отпад преку реупотреба, соодветна селекција и 
рециклирање.

Селекција на отпад

Селекцијата на отпад е важен сегмент од интегрираниот систем 
кој во државата сеуште не постои, а селекцијата се заснова на 
иницијативите на колективните постапувачи и нивната инфраструктура 
која ја поставуваат согласно обврските за проширена одговорност на 
производителите. На локално ниво мал број комунални претпријатија 
(ЈКП) имаат започнато селекција на одредени фракции на комунален 
отпад, а како пример може да се истакне ЈКП Прилеп, кое околу 
10 години работи на воспоставување на системот за селекција на 
комунален отпад. Ова претпријатие одлично управува со склад за отпад 
каде што се врши секундарна селекција на примарно селектираниот 
отпад во домаќинствата. Освен ова претпријатие напори за примарна 
селекција се прават и во други општини, но во помал обем и со помал 
процент на опфатени домаќинства.

Евиденција и известување

Огромен проблем за сите општини и ЈКПа е тоа што евиденцијата за 
собран и транспортиран отпад е несоодветна, односно отпадот се 
евидентира по број на камиони кои направиле истовар на комунален 
отпад на општинската депонија а единица мера за секој камион 
е волуменот на камионот. Ваквата евиденција е несоодветна и не 
дава точни податоци за количините отпад кои се собрани, а со тоа и 
податоците за создаден отпад неможат да се пресметаат.  

Известувањето за собраните количини на локално ниво не се спроведува 
регуларно, па така дури и оние општини кои имаат податоци за собран 
отпад на годишно ниво не ги доставуваат навремено или воопшто во 
МЖСПП – МИЦЖС. Доказ за ова е годишниот извештај за животна средина 
каде што само 1/3 од општините доставиле податоци за собран отпад 
на својата територија.
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Слика4. Пријавен, собран, транспортиран комунален отпад во 2021 година

Дополнително на ова, голем процент од собраниот отпад завршува на 
депонија, односно во 2021 година, само градот Скопје, Македонски 
Брод, Богданци, Битола, Пробиштип, Дојран и Прилеп, пријавиле 2.860 
тони преработен комунален и друг вид на неопасен отпад. Изразено 
во проценти тоа изнесува 0,7% во однос на вкупниот пријавен, собран и 
транспортиран комунален и друг вид на неопасен отпад во 2021 година 
на ниво на цела територија. Од пријавените количини на преработен 
отпад 2.693 тони е рециклажа на хартија, картон, пластика, најлон, 
стакло, метали, отфрлена електрична и електронска опрема а 167 тони 
отпад е компостиран биоразградлив отпад.17

Депонии

Најголем дел од општинските депонии не исполнуваат минимално 
технички услови. Освен Депонијата Дрисла во Скопје, ниту една друга 
депонија не е оградена и нема ваги за мерење на отпадот. Во најголем 
број од случаите отпадот се мери согласно бројот на камиони кои 
депонирале отпад на дневна основа, земајќи го предвид волуменот 
на камионот а не тежината. Со ова се добиваат приближни количини 
на собран и депониран отпад и тоа не за секоја општина затоа што 
следењето и водењето евиденција на собран и депониран отпад 
отсуствува на многу од општинските депонии. 

Управување со градежен шут

Управувањето со градежниот шут е доделено на општините, односно 
Градоначалниците на општините потребно е да назначат локација каде 
што приватниот сектор и домаќинствата ќе можат да го одложат овој вид 
на отпад соодветно. До овој момент, со исклучок на неколку општини 
(пр. Охрид – Депонија Мауцкер) каде што се предвидени локации 
за одложување на овој тип на отпад, голем дел од општините немаат 
назначено локација за одложување на овој тип на отпад. Градежниот шут 

17  Квалитетот на животната средина во Република Северна Македонија — Годишен 
извештај за 2021
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официјално се депонира на комуналната депонија а неретко завршува 
и во речните корита или во планинските места.

Заклучок: Од се погоре изнесеното може да се заклучи дека иако 
имаме одлично законодавство за отпад истото воопшто не се 
спроведува. Исклучок се законите за посебните текови отпад и Законот 
за проширена одговорност на производителите (ЗОЕЕО, ЗОБА, ЗУПОП, и 
ЗПОП). Единствен напредок е донесениот Закон за подигнување заем од 
ЕБОР со кој се очекува да започне спроведувањето на законодавството. 
Сепак, за успешно спроведување на законодавството неопходни се 
огромни инвестиции, посветена работа не само на национално, туку 
уште поважно на локално и регионално ниво. Понатаму, она што е 
од огромно значење е потребата од координирана повеќегодишна 
кампања за УО со цел подигнување на свеста на граѓаните и разбирање 
на потребата од регионално постапување и депонирање. Паралелно со 
ова неопходно е да се работи на свеста за намалување на создавањето 
на отпад и негова што поголема реупотреба. 

Со цел успешно справување со отпадот потребно е да се работи 
паралелно на повеќе работи и тоа: јакнење на свеста на граѓаните, 
зајакнување на капацитети на ЈКПа и општините и тоа не само за УО туку и 
со цел развивање на потенцијални бизнис модели за трговија со отпадот, 
зајакнати инспекциски контроли и зголемување на надоместокот за 
смет по домаќинство. Само со интегиран пристап и работење во сите 
овие сфери можеме да очекуваме подобрување на состојбата со УО 
во Македонија. Во Македонија има одлични предуслови да се постапува 
со отпадот соодветно потребно е само ЈКПа да работат домаќински и 
соодветно да планираат околу УО.

Неопходно е да се работи на искоренување на концептот не во мојот 
двор, односно отпор кон регионалните депонии и регионалното 
управување со отпад за кое за Источниот и Североисточниот регион се 
веќе обезбедени средства но неможат да се користат поради отпор 
на локалното население. Слични ситуации имаше и во Југозападниот 
регион а се очекуваат и во Пелагонискиот. Ваквиот проблем може да 
се реши со континуирана јавна кампања, директна комуникација на 
општината со граѓаните, студиски посети и слични активности. 

Особено е важно да отпочне да функционира регионалното управување 
со отпадот за Источниот и Североисточниот регион кој ќе биде пример за 
успешно справување со отпадот. Овој проект потребно е да се заврши 
на најдобар начин за да биде основа за понатамошно развивање на 
концептот за регионално управување со отпад.

6.4. Препораки

Со цел надминување на состојбите со отпадот во државата потребно е 
следните активности да се реализираат:

Национална повеќегодишна кампања за подигнување на свеста на 
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граѓаните

Потребна е национална кампања за подигнување на свеста на граѓаните 
која ќе ја опфаќа општата јавност пред се затоа што проблемите со 
отпадот се однесуваат на повеќе аспекти и тоа:

• ниска свест за соодветно одложување на отпадот

• ниска свест за потребата од селекција на рециклабилните фракции 
(отпад од пакување)

• прифаќање на концептот за регионално управување со отпадот и 
изградба на регионални депонии

• општините да развиваат програми за едукација но и други акции да 
разговараат директно со граѓаните околу начинот на постапување 
со отпадот и неговото соодветно одложување

Зајакнување на инспекциски надзор

Зголемување на инспекциски надзор, овластување на локални 
инспектори од различни региони да вршат инспекција во регион/
општина на која не припаѓаат со што ќе се избегне можност за 
субјективност но и да се овозможи непристрастност при извршувањето 
на инспекцискиот надзор. Дополнително, неопходно е зголемување на 
казните за несоодветно постапување со отпад (непрописно одлагање), 
но и воспоставување на комунална полиција или друг вид механизам 
над или паралелно со инспекцискиот надзор.

Државниот инспекторат за животна средина (ДИЖС) треба да направи 
контрола над сите депонии за да се утврди дали се исполнети минимум 
техничките стандарди кои треба да ги исполнуваат депониите.

Јакнење на капацитетите на локално ниво (општините и ЈКПа)

Јакнење на капацитетите на ЈКПа со цел воспоставување на циркуларни 
бизнис модели, соодветно и домаќинско работење и навремено 
планирање на обврските.

Соработката со колективните постапувачи и производителите на отпад 
мора да биде на највиско ниво. Сите општини да имаат инфраструктура 
за селекција на отпад за минимум 20% од отпадот од пакување кое се 
создава во таа општина. Понатаму, сите општини да имаат склучено 
договор со колективен постапувач за преземање на селектираниот 
отпад. Селекцијата мора да се одвива постапно и сите општини и ЈКПа 
потребно е да имаат јасна цел и план во своите годишни програми за 
проширувањето на инфраструктурата и условите за селекција.

МЖСПП и Управата за животна средина (УЖС) ургентно треба да ја 
спроведат процедурата за обезбедување на дозволи за постапување 
со отпад на Јавните комунални претпријатија. Исто така, МЖСПП 
треба јавно да ги објави сите дозволи за постапување со отпад кои ги 
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поседуваат ЈКП.

Во функција на остварување на целите на Националниот план за 
справување со отпад, односно за прогресивно намалување на 
биоразградливиот (органски), неопходно е општините (преку ЈКП или 
други заинтересирани чинители - граѓански здруженија) да иницираат 
соработка со локалните ресторани, маркети и зелени пазари со цел 
селекција на биоразградлив отпад и негово натамошно компостирање

Зголемување на надоместокот за смет по домаќинство

Зголемување на надоместокот за смет по домаќинство. Иако се планира 
да се усвои нова методологија и цената да ја пропишува Регулаторна 
комисија за енергетика сепак до овој момент, неопходно е општинските 
совети да усвојат нова цена за надомест за собирање смет по 
домаќинство затоа што моменталната цена за услугата за собирање на 
комуналниот отпад е недоволна за покривање на трошоците за гориво 
на ЈКПа.

Расчистување на диви депонии

Дивите депонии потребно е не само да се расчистуваат туку и да се 
најде причината за нивното создавање. Општините заедно со ЈКП треба 
да вршат редовно расчистување на нестандардните депонии, а за да 
се постигне трајно одвикнување на граѓаните од овие лоши практики на 
отфрлање отпад несоодветно, неопходно е истото место да добие друга 
намена (да се постават објекти за рекреација, клупи, зеленило, играчки 
за деца), се разбира доколку теренот го дозволува тоа. За постигнување 
на истата цел ЈКП и општините мора да ги зголемат контролите и да 
воведат построги санкции за сторителите.   
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7. ИНДУСТРИСКО ЗАГАДУВАЊЕ И 
УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

7.1. Главни наоди од првиот извештај во сенка  

Анализата на оваа област укажува на проблеми пред се во 
имплементацијата на законодавството, недостаток на финансиски 
средства за истото, како и недостаток во однос на административните 
капацитети, особено на локално ниво.

Законодавството на ЕУ релевантно за областа е делумно транспонирано 
(61%), додека Директивата за Средните согорувачки капацитети воошто 
не е транспонирана. Еколошките критериуми иако постојат за одделни 
производи и услуги, не се применуваат пред се поради слабата 
информираност на субјектите за нивната примена и корисност, како и 
поради непостоењето на механизми за нивно спроведување.

Законот за животна средина и поглавјата кои се однесуваат на XII. 
Интегрирани еколошки дозволи за работење на инсталациите коишто 
влијаат врз животната средина, XIV. Дозволи за усогласување со 
оперативни планови, XV. Спречување и контрола на хавариите со 
присуство на опасни супстанции и XX. Надзор, даваат добра основа за 
уредување и ограничување на емисиите од индустриските инсталации, 
како и за уредување на прашањата поврзани со заштита од несреќи 
настанати од инсталации кои имаат опасни хемикалии. Сепак, 
спроведувањето на ЗЖС се врши делумно или пак истото се прилагодува 
на административните капацитети, како во однос на бројот така и во 
однос на стручните компетенции на администрацијата. Спроведувањето 
на ЗЖС не се зема со должно внимание што доведува до постоење на 
издадени еколошки дозволи кои имаат различен квалитет. Дополнително, 
речиси секоја од еколошките дозволи е издадена со пролонгирање на 
законски пропишаниот рок. Општините и Градот Скопје немаат доволно 
капацитети, а поголем број на општини воопшто немаат вработени 
одговорни за издавање и контрола на Б еколошките дозволи. Ваквата 
состојба доведува до постоење на Б еколошки дозволи кои имаат многу 
слаб квалитет со што малку се придонесува во контрола и намалување 
на загадувањето на локално ниво.

Регистрите за А и Б еколошки дозволи не се водат согласно ЗЖС, и истите 
не се објавуваат јавно со што се намалува транспарентноста во оваа 
област и се отвора простор за шпекулации и манипулација со јавноста. 
Заклучно со јуни 2021, МЖСПП – УЖС има издадено вкупно 180 А дозволи.

Не постојат посебно определени средства од буџетот на МЖСПП за 
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финансирање на спроведувањето на ИСКЗ поглавјето, особено за 
издавање и контрола на интегрираните еколошки дозволи. Иако одделни 
инсталации можеби плаќаат надоместок, сепак тој не се прикажува 
одвоено, ниту пак се троши согласно намената и начинот утврден во 
ЗЖС. Воедно, не може да се утврди, поради недоследно определување 
на надоместокот од страна на надлежните органи (УЖС и локалната 
самоуправа), кој e износот кој се собира од надоместоците. 
Транспарентноста во оваа насока е многу мала, како на национално 
така и на локално ниво, особено околу трошењето на средствата 
собрани од надоместокот за производство на енергија од фосилни 
горива (член 185 -а од ЗЖС).  

Не се донесени Законот за контрола на емисиите од индустриски 
активности (транспонирање на Директивата за емисии од индустријата 
(2010/75/EU)), не е транспонирана Директивата за средни согорувачки 
постројки (EU/2015/2193), а не е донесен ниту Законот за инспекциски 
надзор во животната средина. Потребни се серизни напори за конкретни 
и ефективни активности во однос на транспонирањето на Директивата 
SEVESO III (Директива за контрола на опасностите од големи несреќи кои 
вклучуваат опасни супстанции).

Напредокот во усогласувањето на националното законодавство со 
европското

Законот за инспекциски надзор во животната средина, по неколку 
години доцнење, беше усвоен во април 2022 година (Службен весник бр. 
99 од 21.04.2022). Новиот закон, што го изработи МЖСПП, е фокусиран 
на обезбедување реформа, подобра организација и соработка на 
инспекциските служби на централно и на локално ниво. Се разбира, 
конечната цел е подобра и поефикасна заштита на животната средина. 
Главните елементи на овој правен акт се во насока на воспоставување 
на координирано планирање на инспекцискиот надзор на целата 
територија на државата. Со овој закон се врши усогласување со 
Директивата 2012/18/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 4-ти 
јули 2012 година, за контрола на опасностите од големи несреќи кои 
вклучуваат опасни супстанции, за измена и последователно укинување 
на Директивата 96/82/ЕЗ на Советот (CELEX бр. 32012L0018), Директивата 
2010/75/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот за емисии од 
индустријата (CELEX бр. 32010L0075) и Регулатива (ЕУ) бр. 910/2014 на 
Европскиот парламент и на Советот од 23 јули 2014 година за електронска 
идентификација и доверливи услуги за електронски трансакции во 
внатрешен пазар и за укинување на Директива 1999/93/ЕЗ (CELEX бр. 
32014R0910). Доцнењето во донесувањето на овој закон континуирано 
беше нотирано во извештаите на Европската комисија како негативна 
забелешка и како обврска која не е исполнета.

Во Законот прецизно се специфицирани квалификациите во однос на 
образованието кои треба да ги има инспекторот за животна средина, 
при што е јасно наведено дека со актот за систематизација на работни 
места на Државниот инспекторат за животна средина може да се 
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определи инспектор да врши инспекциски надзор само за определена 
област и/или медиум на животната средина и/или за определени 
активности во секоја од областите или медиумите на животната средина. 
Законот обезбедува соодветно планирање на инспекцискиот надзор 
на централно и локално ниво во согласност со политиките за животна 
средина, како и подетално уредени постапки за итните и вонредните 
надзори. Едно од главните прашања кое се уредува со законот е 
надзорот над законитоста на работата на единиците на локалната 
самоуправа (ЕЛС) во делот на инспекциските служби. Надзорот го врши 
МЖСПП преку комисија за надзор и врз основа на подготвен план за 
надзор.

Државниот инспекторат и општинските инспекциски служби треба 
заеднички да изработуваат Стратегија и Програма за инспекциски 
надзор во животната средина на ниво на област, а не на ниво на 
инспекциска служба. Стратегијата се донесува за период од шест 
години, а Програмата за период од три години. Законска обврска е 
и изработката Годишни и Месечни планови за инспекциски надзор 
во животната средина. Со тоа треба да се овозможи координација 
и соработка на централната со локалната власт во однос на 
планирањето, што ќе треба да овозможи избегнување на преклопувања 
во инспекциски надзор, но во исто време и непокриеност со контроли во 
одредени медиуми и области. Со цел специјализирање на инспекторите 
за одредени области или медиуми на животната средина, во Законот е 
вградена меѓуопштинската соработка. Со тоа се очекува подобрување 
на состојбата со човечките ресурси во инспекцискиот надзор, односно 
нивните знаења и компетенции. Исто така, за реализација на обврските 
кои произлегуваат од прописите за инспекциски надзор во животната 
средина, инспекторатот има прави и должност на континуирано 
специјализирано стручно оспособување и усовршување. 

Допрецизирани се одредбите во однос на вршење на вонредни 
инспекциски надзори, можностите и начинот за земање примероци во 
исклучителни и итни околности, и предвидена е посебна дополнителна 
обврска за изготвување на извештаи за определени видови на инсталации 
согласно барањата од ЕУ законодавството. Со овие решенија се цели 
и кон обезбедување на соодветни докази за начинот на работењето на 
субјектите на надзорот, за евентуалните понатамошни прекршочни или 
други постапки. Подзаконските прописи за спроведување на законот 
треба да се донесат во рок од една година од денот на неговото 
влегување во сила.  

Но, од друга страна, мора да се забележи реакцијата на Граѓанскиот 
инспекциски совет и Алијансата „Разбистри сè“ за речиси целосното 
игнорирање, односно  однивните предложени 23 амандмани на Предлог 
– Законот, речиси ниту еден не беше прифатен. Коалициите, зад кои стојат 
35 граѓански организации, високообразовни институции и експерти, 
бараше инспекторите да имаат опрема и да вршат индикативни 
мерења на загадувачките супстанции, пасивно да дежураат за викенд и 
ноќе, задолжително да користат листи за проверка, како и надзорот над 
работата на локалните инспектори да го врши Државниот инспекторат 
и Инспекцискиот Совет, а не комисија во Министерството за животна 
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средина. Во новиот закон не влезе ниту предлогот на веб страната да 
се објави база на податоци со инспекциските акти со можност за 
пребарување по различни параметри, како и да има прекршочни 
санкции доколку не се објават инспекциските акти, опомени, решенија, 
извештаи, стратешките и месечни планови и програми. Сепак, предлогот 
за задолжително користење на листи на проверка од страна на 
инспекторите при вршење на инспекциски надзор е вклучен во законот, 
во членот 35.

Иако добар дел од активностите во делот на подготовка на Законот за 
контрола на индустриските емисии беа завршени во периодот 2015 - 
2017 година во склоп на Твининг проектот финансиран од ЕУ: Зајакнување 
на административниот капацитет на централно и локално ниво за 
транспонирање и имплементација на новата Директива за индустриски 
емисии 2010/75/ЕУ”, сепак финализацијата на овој правен акт одзеде 
уште неколку години, а конечно во септември 2022 предлог законот е 
поставен на ener.gov.mk со цел вклучување на засегнатите страни преку 
јавни расправи, овозможување јавен увид и прибирање на писмени 
мислења, забелешки и сугестии. До денес, законот се уште не е усвоен. 
На 29-ти март 2022 година МЖСПП одржа консултативен состанок за 
Предлог законот со претставници на граѓанските организации кои 
работат во областа на заштитата на животната средина18. Забелешките 
и сугестиите од страна на граѓанските организации изнесени на јавната 
расправа не се јавно објавени на страната нa МЖСПП. На 20.10.2022 
одржана беше јавна расправа со засегнатите страни за нацрт Законот 
за контрола на индустриските емисии. Забелешките, кометарите и 
сугестиите од овој настан се објавени на веб страната на МЖСПП.19

Законот за контрола на индустриски емисии значи транспонирање 
на Директивата за емисии од индустријата (IED) (2010/75/EU). Притоа, 
мора да се истакне дека анексот на Директивата кој ги опфаќа 
вредностите на граничните емисии за различни видови инсталации, не е 
транспониран во предлог законот за контрола на индустриските емисии. 
Во таа насока, за А дозволите важат граничните вредности согласно 
заклучоците за НДТ, а за B дозволите важат постоечките Правилници под 
законот за квалитет на амбиенталниот воздух. Главните новини вклучени 
во Предлог законот се однесуваат на опфатот на видот на инсталаци – 
нови видови на инсталации се вклучуваат во согласност со IED (Декрет 
за определување на активностите на инсталациите за кои е потребна А 
еколошка дозвола) вклучително и инсталации од помал обем (Б-дозволи), 
како и на директната примена на Заклучоците за НДТ (Најдобрите 
Достапни Техники) на ЕУ. Имено, во рок од шест месеци по објавување 
на нов Заклучок за НДТ, Министерот кој управува со државниот орган 
надлежен за работите од областа на животната средина, на предлог 
на стручниот орган, со посебни одлуки ги усвојува Заклучоците за НДТ 
усвоени од страна на органите на Европската Унија. Понатаму, ниту 

18 https://www.moepp.gov.mk/nastani/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B-
B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%B-
D%D1%81%D0%BA%D0%B8/ 

19  https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2022/11/%D0%98%D0%97%D0%92%D0
%95%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%88-%D0%97%D0%9A%D0%98%D0%95-.pdf 

https://www.moepp.gov.mk/nastani/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8/
https://www.moepp.gov.mk/nastani/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8/
https://www.moepp.gov.mk/nastani/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8/
https://www.moepp.gov.mk/nastani/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8/
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2022/11/%D0%98%D0%97%D0%92%D0%95%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%88-%D0%97%D0%9A%D0%98%D0%95-.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2022/11/%D0%98%D0%97%D0%92%D0%95%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%88-%D0%97%D0%9A%D0%98%D0%95-.pdf
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една инсталациja не смее да биде пуштена во погон пред да добие 
еколошка дозвола, a воведена е обврска за операторите за подготовка и 
доставување на Основен извештај за одредени инстaлации. Oператорот 
е должен да подготви основен извештај и да го достави до Стручниот 
орган, доколку во вршењето на дејноста или активност индустриската 
инсталација односно постројката употребува, произведува или испушта 
опасни материи и/или супстанции во животната средина, како и доколку 
постои можност од истите да се загади почвата и подземните води на 
локацијата на инсталацијата односно постројката. Како олеснителни 
околности за инсталациите се одредбите според кои операторот 
има време од една година по влегувањето во сила на законот, за да 
утврди и да го извести надлежниот орган дали има потреба од измени 
во инсталацијата заради усогласување со новите законски барања. 
Дополнително, во период од четири години по влегувањето на сила на 
законот, операторот е должен да утврди дали му е потребна промена на 
еколошката дозвола заради усогласување со новите законски барања. 
Постои можност за транзиционен период, согласно транзициониот 
национален план кој поставува праг за дефинирање максимумот на 
вкупни годишни емисии за сите постројки опфатени со планот ,врз база 
на вкупниот топлински номинален влез на секоја постројка на денот на 
стапување на сила на законот.

Интересен аспект во врска со граничните вредности на емисии е оној 
во однос на т.н Environmental Standards, согласно член 18 од Директивата 
за емисии од индустријата (IED) (2010/75/EU). Имено, како што е и 
наведено погоре во овој извештај, граничните вредности во дозволите 
се определуваатсогласно заклучоците за НДТ, но имајќи ги во предвид 
националните Environmental Standards. Притоа, се земаат оние вредности 
кои се построги. Но, погрешен е пристапот исти гранични вредности да 
важат на територијата на целата држава, без оглед на карактеристиките 
на одредена агломерација. Напротив, онаа агломерација која е 
позаситена, треба да има поригорозни гранични вредности. Имено во 
член 3 од Предлог законот за контрола на индустриските емисии, се 
наведува дека при контролата на загадувањето „ доколку е потребно да 
се земе предвид, економската ситуација и локалните услови каде што 
се одвива активноста“. Според тоа, во иднина праксата на исти гранични 
вредности за целата држава, треба да се ревидира.  Од друга страна 
пак, формулацијата „економска ситуација“ може да биде бариера 
односно оправдување за допуштање повисок праг на граничните 
вредности во одредени случаи.

Во изминатиот едногодишен период по објавувањето на Првиот 
извештај во сенка за Поглавје 21, нема никаков напредок во однос на 
транспонирањето на Директивата SEVESO III (Директива за контрола на 
опасностите од големи несреќи кои вклучуваат опасни супстанции). 
Во член 14 од предлог законот за контрола на индустриските емисии, 
пропишани се обврските на операторот во случај на настанување на 
големи хаварии и несреќи, како и улогата на Државниот инспекторат 
за животна средина. Во однос на зајакнување на административните 
капацитети, во минатата година вработени од одделението за 
управување со ризици учествувале на регионална работилница за 
планирање на користење на земјиштето и индустриска безбедност во 
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Белград. (Sub-regional workshop on land-use planning and industrial safety 
for South Eastern Europe, 21- 29 October 2021, Belgrade).

Директивата за средни согорувачки постројки (EU/2015/2193) сеуште 
не е транспонирана односно вклучена во постоечкиот предлог закон за 
контрола на индустриските емисии.

Во однос на EC/66/2010 Eco-label – Регулативата за еколошко означување и 
EC/1221/2009 EMAS, 2001/832/EUEMAS Global – Регулативите за менаџмент 
во животната средина, исто така нема промени. Имено, Програмата 
за доделување на еколошка ознака и натаму не е донесена, а не е 
донесен ниту еден нов Правилник за еколошки критериуми за производи 
и услуги, освен постоечките осум.

7.2. Спроведување на законодавството

Закон за инспекциски надзор. Согласно член 9, за спроведување на 
инспекциски надзор во животната средина на подрачјето на општината, 
општината во градот Скопје и Градот Скопје, градоначалниците на 
општината, општината во градот Скопје и Градот Скопје се должни да 
обезбедат најмалку едно лице вработено во локалната администрација 
кое исклучиво ќе ги врши работите на инспектор на животна средина 
на локално ниво. За општините под 20.000 жители може едно лице (врз 
основа на склучен договор) да ги врши овие работи и за друга општина. 
Рокот за спроведување на овие одредби од Законот е 31.12.2022 година.

Во однос на административните капацитети, освен недоволниот број на 
извршители – инспектори за животна средина, недостасува континуитет 
во обуката и во тесното специјализрање на инспекторите за одделни 
области. Непроменета е состојбата во однос на бројот на извршители 
со констатациите во првиот извештај во сенка за поглавје 27. Имено, 
вкупниот број е 19 инспектори за животна средина, додека оптималната 
бројка за функционирање е проценета на околу 35. Паралелно 
со зголемување на бројноста, неопходно е (и истото се планира) 
потесно специјализирање на инспекторите за одредени области. Во 
таа насока, меѓу другото планирано е одреден број инспектори да 
бидат специјализирани исклучиво за областа индустриско загадување. 
Загрижувачки е податокот дека околу 40% од општините немаат 
инспектор за животна средина. Со цел за поголема прегледност и 
транспарентност во врска со административните капацитети, може да 
се направи национален органограм во склоп на регистарот. На тој начин 
ќе биде видливо каде недостасуваат инспектори за животна средина 
(општини, региони), и да се изврши притисок врз надлежните не само 
за оодобрување на средства за ангажирање на кадар, туку кадар кој 
ќе ги задоволува професионалните критериуми за позицијата. Во врска 
со законската обврска за спроведување на специјализирани обуки, во 
периодот од донесувањето на законот до подготовката на овој извештај, 
реализирани се четири обуки.
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Изработката на Стратегијата и Програмата за инспекциските служби 
пропишана со законот за инспекциски надзор во животната средина, 
планирано е да се изработат во склоп на ЕУ Твининг проект, при што 
дел ќе се изработата како нацрт верзии во последниот квартал од 2022 и 
првиот квартал од 2023 година. Годишните и месечните планови редовно 
се изработуваат согласно Законот.

Државниот инспекторат за животна средина (ДИЖС) го има објавено 
Годишниот план за работа за 2022 година20, како и првиот полугодишен 
извештај за работењето за период јануари – јуни 2022 година. Месечни 
планови и месечни извештаи не се објавени. Во годишниот план за 2022 
утврдени се критериумите и идентификувани се по области инсталациите 
со зголемен ризик, но не се конкретно наведени кои инсталции имаат 
повисок ризик во однос на вкупното загадување, поради што тие треба 
да имаат позачестени инспекциски надзори. Регистарот на субјекти на 
надзор и инспекциски извештаи функционира преку веб платформа, 
која овозможува инспекциските извештаи да бидат соодветно 
евидентирани и чувани во база на податоци. Електронскиот инспекциски 
извештај ги содржи главните информации во врска со инспекцискиот 
надзор, дали инсталацијата ги исполнува условите (усогласеност) 
и мерките кои треба да се преземат во случај на неусогласеност. 
Структурата и содржината на електронскиот образец за извештаи од 
инспекциски надзор се преземени од предлог-образецот подготвен за 
потребите на ДИЖС од Мрежата на Европската унија за спроведувањето 
и извршување на законодавството за животната средина (IMPEL).

Потребна е посериозна анализа на резултатите од извештаите за 
реализиран инспекциски надзор и надминување на идентификуваните 
слабости преку соодветно планирање. Притоа, неопходно е да се 
идентификуваат проблемите со најголемо негативно влијание односно 
најголем тежински фактор, а нивното решавање да се зацрта како 
приоритено.

Со оглед дека општинските инспектори и самите живеат во општините 
кои се предмет на инспекциски надзор, не е исклучена опасност од 
субјективност и пристрасност во постапувањето, особено во помалите 
општини. Со цел да се ублажат ваквите состојби, треба да се испита 
можноста инспектор од една општина да врши надзор во друга 
општина различна од неговото место на живеење. Ова може да биде 
реализирано, на регионално ниво. На пример, инспектор од Тетово да 
врши надзор во Гостивар и обратно, со оглед дека станува збор за ист 
регион.

Во однос на транспарентноста и отвореноста кон јавноста, вреди да 
се истакне дека во периодот по Првиот извештај во сенка, Државниот 
инспекторат за животна средина е доста активен на своите профили 
на facebook и linkedIn каде речиси секојдневно објавува вести и 
информации за своите активности.

Закон за контрола на индустриски емисии

ЗЖС предвидува водење на повеќе регистри кои се тесно поврзани 

20  http://www.sei.gov.mk/uploads/22.pdf 

http://www.sei.gov.mk/uploads/22.pdf
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со ИСКЗ, и тоа: Регистар на А-интегрираните еколошки дозволи (член 
109 од ЗЖС) и Регистар на А дозволи за усогласување со оперативни 
планови (член 140 став 5 од ЗЖС) - обврска на Секторот за индустриско 
загадување и управување со ризик во УЖС, и Регистар на Б интегрирани 
еколошки дозволи и Регистар на Б дозволи за усогласување со 
оперативни планови (член 126 став 5 и 6 од ЗЖС) - обврска на УЖС, 
општините и Град Скопје.

Обврската за водење регистар на индустриски инсталации е пропишана 
и во член 16 од предлог законот за контрола нa индустриски емисии, 
вклучително со евиденцијата за издадени еколошки дозволи.

Во април 2022 година започна да функционира дигиталниот регистар 
на А и Б еколошки дозволи, подготвен од страна на МЖСПП. На веб 
страната https://registers.mk поставени се дигитализирани и мапирани 
информации со имиња, адреси и дејност на субјекти, како и индустриите 
во кои работат, вклучително и линк до архивата на Министерството во 
која се наоѓаат информациите од кога е издадена дозволата и сите 
дополнителни документи кои се вклучени во неа, а изработена е и мапа 
со точната локација каде се наоѓа инсталацијата. Регистарот содржи 
податоци за 125 А еколошки дозволи и 343 Б еколошки дозволи (септември 
2022). Во однос на Б еколошките дозволи, сеуште не се поставени линкови 
до документите за конкретната дозвола. Исто така, одредени линкови 
до документацијата кај А еколошките дозволи не се точни, односно под 
записот на еден субјект стои документација за друг субјект (на пример, 
во записот за РЕК Битола, линкот содржи документација за РЕК Осломеј). 
Понатаму, записите не се филтрирани на издадени дозволи и поднесени 
барања кои се во постапка. Нема информации ниту за статусот на 
барањата за добивање еколошки дозволи кои се во процедура. 

Од друга страна, на сајтот на МЖСПП, постои уредна евиденција 
на издадените А и Б еколошки дозволи, со целокупната пропратна 
документација. Овој сајт се ажурира секој петок. (МЖСПП/Сервиси/
Интегрирано спречување и контрола на загадувањето/Издадени 
еколошки дозволи).

Со цел подобрување на транспарентноста кон јавноста во врска со 
прашањата од областа на индустриското загадување, а согласно 
обврските кои Македонија ги има како потписник на Протоколот за 
регистри за испуштање и пренос на загадувачи - РИПЗ кон Архуската 
Конвенција за пристап до информации, учество на јавноста во 
донесувањето на одлуки и пристапот до правда во случаите поврзани со 
животната средина – (АК), на сајтот https://ripz.moepp.gov.mk/ се дадени 
релевантни информации за 65 индустриски активности опфатени 
во 9 индустриски сектори. Но, интернет (веб) страната не е постојано 
достапна, односно не се вчитува на секое http барање преку интернет 
пребарувачите или вчитувањето на страната во интернет пребарувачот е 
со големо време на одзив.

Согласно предлог законот за контрола на индустриски емисии, 
единиците на локалната самоуправа се должни да водат регистар на Б 
еколошки дозволи, согласно член 96, а исто така тие имаат обврска да 
имаат определено најмалку едно лице во локалната администрација, 

https://registers.mk/
https://ripz.moepp.gov.mk/
https://ripz.moepp.gov.mk/
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кое има висока стручна подготовка од областа природните или на 
техничките науки (член 88). Иако во првиот Извештај е укажано на 
потребата од зајакнување на административните капацитети на секторот 
за ИЗУР во МЖСПП, сепак во одделението за ИСКЗ во изминатиот период 
е вработено само едно лице со средно образование (референт), а во 
планот за 2022 година предвидено е вработување на двајца советници и 
еден помлад соработник. Во одделението за УР нема нови вработувања 
во изминатиот период и нема планирано нови вработувања до крајот на 
2022 година.

Нема информации за актуелниот состав на Научно - техничката комисија 
за НДТ, ниту актуелна програма за нејзината работа. Последната 
објавена програма на оваа комисија е од 2010 година. Формирањето 
на оваа комисија е обврска и според ЗЖС, а исто така и спотед Законот 
за контрола на индустриските емисии, каде во член 39 се наведени 
нејзините обврски.

 Во однос на известувањето на засегнатата јавност за постапките за 
издавање на дозволите и за одржување на јавните расправи, иако 
законската обврска за известување се запазува, сепак во пракса тоа и 
натаму најчесто се спроведува формално, а не суштински. Одредени 
локални заедници кои се директно засегнати од работењето на 
инсталацијата и натаму не се во можност да бидат информирани преку 
објавата на веб страната на МЖСПП или во весник што е достапен на 
целата територија на РСМ, и затоа е неопходно нивно информирање 
и на друг начин (локален медиум, месни заедници и сл.). Како резултат 
на овие состојби честа е појавата засегнатата јавност да реагира многу 
доцна, односно кога операторот реално ќе започне со работа на терен.

Нема податоци за тоа кои инсталации доставиле извештаи од 
спроведениот мониторинг што е утврден во дозволите. Во член 21 од 
предлог законот за контрола на индустриски емисии, се вели дека 
„резултатите од мониторингот на животната средина во сопственост на 
операторот и документи издадени од инспекцискиот надзор на животната 
средина на инсталациите се јавни документи“. Во таа насока, сеуште е 
во доработка регистарот на загадувачите, преку кој ќе бидат достапни 
односно објавувани извештаите од мониторингот на инсталациите, 
додека извештаите од инспекциските надзори се веќе достапни на сајтот 
на Државниот инспекторат за животна средина согласно обврската која 
оваа институција ја има според Законот за инспекциски надзор.

Недостатокот на редовни известувања од мониторинг на емисии 
(особено за Б дозволите) ги отвора и прашањата поврзани со висината на 
годишниот надоместок за поседување еколошка дозвола и за редовниот 
надзор. Нема транспарентност во однос на тоа дали наменски се 
трошат средствата од посебните буџетски сметки на кои се уплаќаат 
средствата за издавање на еколошките дозволи. Имено, согласно 
ЗЖС, МЖСПП нема обврска јавно да ги објави овие податоци и истите 
може да се добијат само по доставено писмено барање повикувајќи 
се на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. 
Транспарентноста во овој сегмент не е подобрена ниту во новиот предлог 
закон за контрола на индустриски емисии. Имено, наведено е за што 
точно можат да се трошат овие средства кои се слеваат на посебни 
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наменски сметски, но без обврска тие да се објавуваат ниту во однос 
на вкупно собраната сума, ниту во односно на распределбата при 
нивното трошење. Овие прашања беа адресирани и во првиот извештај 
во сенка за поглавје 27, но сепак не се внесени како законска обврска 
ниту во предлог законот за контрола на индустриски активности. Во такви 
околности, односно во отсуство на законска обврска, не е за очекување 
подобрување на транспарентноста во овој сегмент на доброволна 
основа.

Со увид на дел од издадените дозволи се утврди дека општините во 
голема мера го имаат надминато рокот за издавање на дозволите. Во 
утврдувањето на граничните вредности се користени различни прописи, 
дефинирани се различни услови за мониторинг кај инсталации од иста 
дејност, или пак се утврдени параметри за мониторинг на супстанции 
кои не се присутни во инсталацијата. Постои неконзистентност во 
квалитетот и постапката на издадените Б дозволи, која варира во 
зависност од административниот капацитет на самите општини. Ваквата 
состојба доведува и до нарушување на економските услови на работа 
и конкуретност, со  што на одредени инсталации им се овозможува 
да немаат воопшто или да имаат минимални трошоци поврзани со 
заштитата на животната средина, во споредба со општините каде постојат 
подобри капацитети за издавање на Б дозволите. Слабиот квалитет на 
изработените апликации често се посочува како еден од факторите кои 
влијаат врз долгите рокови во кои се издаваат дозволите (забелешки од 
надлежниот орган, доработка и повторно доставување). Со оглед дека 
засега не постојат законски ограничувања во вид на овластувања и 
лиценци, на работната средба за Индустриско загадување и управување 
со ризик која беше организирана од страна на Центарот за климатски 
промени на 18.05.2022 година21, беше предложено да се размислува во 
иднина за регулација во оваа сфера, односно воведување на одредено 
сертифицирање за консултантите односно консултантските куќи за 
изработка на апликации за еколошки дозволи.

За контрола и намалување емисиите од големите постројки за 
согорување, Македонија го има усвоено Националниот план за 
намалување на емисиите (National Emission Reduction Plan – NERP) 
(обврска од под-поглавјето за воздух), наместо усогласување 
со граничните вредности на емисиите на индивидуална основа. 
Производствените енергетски капацитети РЕК Битола, РЕК Осломеј и 
Енергетика, сеуште ги немаат добиено А еколошките дозволи, чии 
апликации се поднесени во 2007 година. Неопходните измени во Законот 
за животна средина во однос на ажурирањето на роковите за издавање 
на дозволите (2026 година во согласност со NERP) се донесени во април 
2022 година22. Во периодот до крајот на 2022 година се очекува конечно 
издавање на А еколошката дозвола за РЕК Битола.

Во однос на доследна имплементација на принципот „загадувачот 
плаќа“, и извештајот на Европската Комисија повторно нотира дека 

21  https://ckp.org.mk/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d
1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%81%d1
%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d1%83/ 

22  Службен весник на РСМ бр.99, од 19 април 2022

https://ckp.org.mk/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d1%83/
https://ckp.org.mk/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d1%83/
https://ckp.org.mk/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d1%83/
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нема напредок, што негативно се одразува на  воспоставувањето на 
квалитетен систем за спречување на загадувањето и сперечување на 
индустриски (хемиски) инциденти23.  

7.3. Препораки

Согласно претходната елаборација на состојбите во областа на 
Индустриското загадување и управување со ризик, како и предностите и 
слабостите уочени во изминатиот едногодишен период по објавувањето 
на првиот извештај во сенка за Поглавјето 27, може да се издвојат 
следните препораки:

• Понатамошно подобрување на ефикасноста во процесот на 
подготовка и усвојување на законските и подзаконските акти кои ја 
регулираат оваа област

• Политичка волја за реформи и конечно импелментирање на 
мерит системот при вработување и промовирање кај надлежните 
институции

• Поголем напредок во имплементацијата на отчетноста на 
загадувачите, како и доследна примена на принципот „загадувачот 
плаќа“

• Поголема соработка и размена на знаења и искуства помеѓу 
одговорните лица за еколошки дозволи на централно и локално ниво

• Задолжително поставување на одговорно лице за издавање на Б 
еколошки дозволи во општините

• Соработка помеѓу општините и трансфер на знаења и искуства, 
како и обезбедување помош за оние со пониско развиени 
капацитети за издавање на Б еколошки дозволи

• Поголем ангажман на надлежните институции (МЖСПП, Дирекција 
за заштита и спасување и засегнатите општини) во однос на 
релевантни меѓународни искуства и практики за подготовка на 
SEVESO III директивата. Во таа насока регионалното вмрежување и 
професионални контакти се од особено значење.

• Воспоставување на практики на редовно комуницирање со 
засегнатата јавност (особено ан локално ниво) секогаш кога се 
утврдени одредени отстапувања во работата на инсталациите во 
однос на она што е пропишано во дозволите

• Формирање на нова Комисија за НДТ во законски пропишаниот рок, 
составена од професионалци со искуство во различни индустриски 
гранки односно технолошки процеси.

23  European Commission (EC), 2022. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT North 
Macedonia 2022 Report, Communication on EU Enlargement Policy https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022SC0337
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• Транспонирање на директивата за средни согорувачки постројки 
(EU/2015/2193) во најкраток можен рок

• Обезбедување транспарентност во висината на собраните средства 
по однос на доместок за издавање на еколошки дозволи и данок 
за производство на енергија од фосилни горива, како и начинот 
на нивно трошење. Со цел подобрување на отчетноста, а имајќи 
ги во предвид и недостатокот на средства за животна средина, 
како и сомневањата за коруптивни однесувања и недовербата на 
граѓаните кон институциите генерално,  ова треба да се предвиди 
како законска обврска во следните измени на релевантните закони.

• Обезбедување на подобар квалитет на апликациите за еколошки 
дозволи, преку воведување на соодветно лиценцирање/
сертифицирање на компаниите/експертите кои ги изработуваат 
дозволите.

• Почести консултативни средби и состаноци помеѓу надлежните 
институции, граќанските организации, бизнис заедницата и 
засегнатата јавност со цел собирање информации за следни 
дејствувања и подобрување на состојбите, низ инклузивен и 
интегриран пристап (на пример по плански региони)

• Зајакнување на улогата на медиумите преку поголема нивна 
соработка со граѓанскиот сектор, а со цел подготовка на аналитички 
текстови и истражувачки стории кои ќе укажат на одредени 
недостатоци, но и примери на добра пракса во однесувањето на 
индустрските капацитети но и во постапувањето на надлежните 
институции
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8. ЗАШТИТА НА ПРИРОДА

8.1. Главни наоди од првиот извештај во сенка  

Првиот извештај во сенка беше од особено значење бидејќи даде 
збирен преглед на состојбата со усогласеноста на националното  
законодавство со законодавството на ЕУ, обврските на земјата поврзани 
со спроведување на директивите на ЕУ за заштита на дивите видови и 
живеалишта од европско значење како и досегашните напори во земјата 
за спроведување на европското законодавство преку разни иницијативи 
и програми за истражување и заштита на природата.

Главните обврски од законодавството на ЕУ кои се однесуваат на 
заштитата на природата произлегуваат од двете најважни директиви 
– Директивата за птици (2009/147/ЕС)24, која има висок степен на 
транспонираност во националното законодавство (84 %) и Директива 
за живеалишта (92/43/ЕЕС)25 со среден степен на транспонираност 
(55 %). Овие две директиви претставуваат основа за воспоставување 
на еколошката мрежа Натура 2000 која треба да обезбеди заштита на 
видовите и живеалиштата од европско значење.

Покрај двете главни директиви, со EU Аcquis од областа на заштита на 
природата се обработува и следните акти: Регулатива за трговијата со 
загрозени видови животни и растенија (338/97/ЕС), позната како ЦИТЕС 
(CITES) регулатива која го регулира спроведувањето на Конвенцијата за 
меѓународна трговија со загрозени видови од дивата фауна и флора 
на ниво на ЕУ и Регулатива за ножни стапици (3254/91/ЕЕС) која го 
регулира користењето на ножни стапици кои имаат висок степен на 
транспонираност. Додека, Директивата за зоолошки градини (1999/22/ЕС) 
која ја потврдува/регулира улогата на зоолошките градини во заштитата 
на биолошката разновидност има низок степен на транспонираност.

Еден од приоритетите во законодавството кој беше идентификуван е 
донесувањето на нов Закон за заштита на природата вклучително и 
планираните подзаконски акти. Неопходно е ревидирање на Листите 
на строго заштитени и заштитени диви видови растенија, габи и животни, 
како и да се направи усогласување со видовите дивеч и ловните сезони 
опфатени во Законот за ловството. Всушност, покрај ловството, неопходно 
е усогласување со сродните секторски закони (шуми, пасишта и води) 

24  Директива 2009/147/EC на Европскиот Парламент и на Советот од 30 ноември 2009 
година за зачувување на диви птици која ја замени Директивата 79/409/EEC

25  Директива на Советот 92/43/EEC од 21 мај 1992 година за зачувување на природните 
живеалишта и дивата флора и фауна
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кое вклучува вградување на некои од одредбите на ЕУ Директивите во 
секторските закони. Во препораките беше спомената и да се разгледа 
потребата за изработка на посебен закон за регулирање на трговијата 
со загрозени диви видови растенија, габи и животни.

Од аспект на спроведувњето на националното законодавство акцент 
е ставен на потребата од интензивирање на теренските истражувања 
за собирање податоци за видовите и живеалиштата кои се од Европско 
значење и да се продолжи со изработка на црвени листи за останатите 
таксономски групи. Продолжување со идентификација на идни Натура 
2000 подрачја, финализирање на процесот на репрогласување на 
заштитените подрачја (прогласени пред донесување на Законот за 
природа во 2004 година), проширување на мрежата на заштитени 
подрачја, изработка и носење на планови за управување за сите 
заштитени подрачја како и формирање центар за згрижување на диви 
животни се подеднакво значајни препораки.

За соодветно спроведување на законодавството неопходно е 
подобрување на капацитетите на Министерството за животна средина 
и просторно планирање (МЖСПП), Државниот инспекторат за животна 
средина, сродните секторски инспекторати, јавни обвинителства, судови 
и Царинската управа. Идентификувана е и потребата да се формира 
стручно тело за природа (Завод или Агенција) како засебен субјект кој 
би координирал и спроведувал активности поврзани со зачувување 
на природата, воспоставување на мрежата на заштитени подрачја 
и Натура 2000 и тн. За подигнување на недоволната свест кај јавноста 
поврзани со заштитените подрачја и Натура 2000 подрачјата неопходно 
е спроведување различни кампањи, информативни и едукативни 
активности на различни нивоа.

Завршен заклучок е неопходноста да се подобри меѓусекторската 
комуникација и соработка на различни нивоа, поддршка на севкупната 
работа на субјектите за управување со заштитените подрачја како и 
соработката со различни здруженија на граѓани и научни институции. 
За да се реализира таа поддршка потребно е обезбедување на 
финансиски инструменти за ефикасно управување на постоечките и 
идни заштитени подрачја односно да се обезбедат соодветни средства 
државно финансирање за заштита на биодиверзитетот.

8.2. Напредокот во усогласувањето на 
националното законодавство со европското

Во изминатата година не е евидентиран напредок во однос на 
усогласување на Законот за заштита на природата (како основен 
закон кој ја регулира оваа област) со директивите и регулативите од 
ЕУ за заштита на природата. Имено, изработениот нацрт закон од 2017 
година е во фаза на интерсекторско усогласување и истиот сè уште не 
е достапен за коментари од јавноста.
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Со цел ефикасно регулирање на трговијата со загрозени диви видови 
растенија, габи и животни, МЖСПП одлучи оваа проблематика да 
се регулира со посебен закон за што е направена гап анализа и 
иницирана е изработка на соодветен закон во рамки на ИПА II проектот 
„Подобрување на капацитетите за Натура 2000 и ЦИТЕС“.   

Со оглед дека областа заштита на природата е мултисекторска и 
треба да биде вклучена во повеќе законски документи, потребно е 
да се споменат и другите секторски закони. Имено, изработен беше 
нацрт Закон за шумите со поддршка на ЕУ ИПА проект „Поддршка на 
реформите во политиките и легислативата во шумарството во Северна 
Македонија“ во кој се воведува принципот на шумарство блиско 
до природата (close to nature forestry). Работната група вклучуваше 
претставници од различните институции/организации и беше спроведен 
процес на консултација со засегнатите страни.

Нацрт Законот за пасишта беше изработен и ставен во процедура 
на Владата на Р.С. Македонија за донесување, но беше повлечен на 
доработка поради бројните недостатоци посочени од повеќе институции. 
Не е познато до која фаза е неговата изработка.

Нов Закон за ловството е исто така во фаза на изработка, но целиот 
процес се води на нетранспарентен начин и сè уште нема нацрт верзија 
која е достапна за коментари од страна на јавноста. 

Започната е изработка на нацрт Закон за просторно планирање од 
страна на Секторот за просторно планирање при МЖСПП во соработка 
со Македонско еколошко друштво - МЕД преку проектот „Подобрување 
на поврзаноста кај Балканскиот зелен појас“ во кој ќе биде вграден 
концептот за зелена инфраструктура.

Во измените и дополнувањата на Кривичниот законик вградени се 
дополнителни одредби поврзани со кривични дела од животната средина, 
но најзначајните се однесуваат на удвојување на износот на казната за 
еколошки криминал и уништувањето на живеалиште е казниво дело, ќе 
се

казни со казна затвор до три години. Дополнително, предвидено е 
дефинирање на стандардните оперативни процедури (СОП) за 
еколошки криминал во новиот Закон за инспекциски надзор во 
животната средина.

Започнато е ревидирање на Законот за води, при што некои од 
предвидените измени се особено значајни за заштита на биодиверзитетот 
како што се воведување на нова цел за „еколошки проток“, 
спроведувањето мониторинг на водите, регулиран начин на вадење на 
песок, чакал и камен и др. Измените и дополнувањето на Законот за 
води, треба да влезе во собраниска процедура на крајот на 2022 година 
после што следи донесување на шест подзаконски акти. Од аспект 
на природа значајно е да се изработат и Плановите за управување со 
речните сливови во Република Северна Македонија.

Започнат е процес за изработка на Закон за почви со вклучување на 
различни чинители, додека нацрт закон се очекува да биде подготвен на 
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крај на следната година, а рокот за донесување и официјализирање на 
тој закон е предвиден да биде во првиот квартал на 2024 година.

8.3. Спроведување на законодавството

Во изминатата година, обемот на реализирани и започнати активности 
поврзани со заштита на природата во рамки на различни проекти 
посочува на зголемено ниво на спроведување на Закон за заштита на 
природата, но сепак недоволно за имплементација на законодавството 
на ЕУ.

Придонес кон воспоставување на мрежата Натура 2000 е даден преку 
активности во Источниот плански регион (ИПР) во рамки на Програмата 
за зачувување на природата во Северна Македонија (ПЗП) при што се 
изработени и/или дополнети стандардни податочни формулари (СДФ-и) 
за трите предлог Натура 2000 подрачја од ИПР – Овче Поле, Долна 
Брегалница и Малешевски Планини. Во завршна фаза на изработка се 
два нацрт планови за управување со идните Натура 2000 подрачја Долна 
Брегалница и Овче Поле. 

Слика5. Новопрогласено заштитено подрачје Заштитен предел „Малешево“ и идно Натура 
2000 подрачје

Со цел надополнување на мрежата Натура 2000 во Северна Македонија 
започнат е ИПА II проект „Подобрување на капацитетите за Натура 2000 и 
ЦИТЕС“ преку кој ќе бидат разработени уште 11 нови предлог Натура 
2000 подрачја. Со тоа, националната мрежа на идентификувани Натура 
2000 подрачја ќе вклучува вкупно 24 подрачја со пополнети вкупно 25 
СДФ-и. Во 2022 година со анализа на податоците собрани во периодот 
2015-2018 беше идентификувано ново предлог подрачје кое ги исполнува 
критериумите за идентификација на SPA-Special Protected Area согласно 
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Директивата за птици (шумски живеалишта на планината Плачковица) 
но потребни се дополнителни истражувања и прибирање на податоци 
за пополнување на СДФ.

Слика6. Предлог Натура 2000 подрачја разработени во претходни проекти и кои ќе бидат 

разработени во рамки на ИПА II проектот

Во изминатите две години во Република Северна Македонија е 
евидентиран голем прогрес во зголемување на мрежата на заштитени 
подрачја во изминатите две години и истата во моментов зафаќа 13,9 
% од територијата на земјата. После прогласувањето на Заштитениот 
предел „Осоговски Планини“ во 2020 година, во текот на 2021 година 
беа прогласени Националниот парк (НП) „Шар Планина“ и Заштитениот 
предел „Малешево“, а беше репрогласено и дел од Водно во 
категорија V – заштитен предел. Покрај тоа, започнати се процедури за 
прогласување на Студенчишко Блато и Белчишко Блато како и повторно 
прогласување на Споменикот на природа „Кањон Матка“. Останува 
фактот дека мрежата на заштитени подрачја е сѐ уште во преодна 
фаза бидејќи вклучува и подрачја кои биле прогласени според стариот 
систем на категоризација (од 1973 година), односно истите не се ре-
прогласени согласно пропишаната обврска во Законот за заштита на 
природата од 2004 година и не се усогласени со категоризацијата на 
IUCN. Следствено, бројот на заштитени подрачја кои се наведуваат во 
различни документи е различен (82 подрачја објавени на веб страната 
на МЖСПП, 86 подрачја наведени во Шестиот Национален извештај кон 
Конвенцијата за биодиверзитет, и сл.)
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Слика7.  Национални заштитени подрачја во Р.С. Македонија (Извор: МЖСПП, 2021)

Поддршка за воспоставување на телата за управување за новите 
заштитени подрачја беше направена преку обезбедување соодветна 
опрема и спроведување обуки на ЈП Национални шуми (како 
управувач на ЗП Осоговски Планини и ЗП Малешево) со поддршка на 
Швајцарската Програма за зачувување на природата. Изработени се 
планови за управување со новите заштитени подрачја ЗП „Осоговски 
Планини“ (истиот е веќе усвоен) како и нацрт План за управување со ЗП 
„Малешево“. За НП „Шар Планина“ поддршка за изработка на План за 
управување беше обезбедена од УНЕП/ГЕФ СТАР 5 проектот и истиот е во 
фаза на усвојување. Планот за управување со СП „Преспанско Езеро“ 
сe уште не е усвоен. Редовна поддршка на субјектите за управување 
со заштитените подрачја во преспанскиот регион се обезбедува преку 
ПОНТ кој оваа година го прошири своето делување преку охридскиот 
регион, СП „Вевчански Извори“, НП „Маврово“ и НП „Шар Планина“ како 
и две поголеми подрачја за зачувување на конективноста. Сепак, голем 
дел од заштитените подрачја сe уште немаат номинирани субјекти 
за управување, немаат соодветно зонирање и/или немаат донесени 
планови за управување.

Нацрт референтна листа на живеалишта од европско значење на 
национално ниво (согласно анекс I од Директивата за живеалишта) 
која вклучува 51 тип живеалишта, беше изработена во 2016 година и 
дополнета во текот на 2020 година преку активности во рамки на проектот 
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ПЗП фаза II. Во тек е надополнување на оваа листа во рамки на ИПА II 
проектот за Натура 2000 и ЦИТЕС и истата вклучува 58 типови живеалишта. 
Дополнително, во текот на 2022 отпочнаа активности за изработка 
на карта на живеалишта26, која во иднина ќе биде многу значајна за 
планирање и развој на инфраструктурни проекти на територија на 
Република Северна Македонија. Степенот на прецизност на картирање 
на живеалиштата треба да биде до трето ниво според Европската 
класификација за типови живеалишта (EUNIS). Финалната верзија од 
оваа карта треба да биде готова во првата половина од 2023 година.

Ревизија на состојбата со живеалиштата околу Преспанското Езеро 
беше спроведена во текот на 2022 година кога беа детално обработени 
снимките направени во од страна на тим од експерти од Македонско 
еколошко друштво со примена на дрон. Орто-фотографско снимање 
на Преспанското крајбрежје беше направено во текот на 2021 година. 
Целта на оваа ревизија беше да се утврдат промените во мозаикот на 
живеалишта, како и степенот на трансформација на живеалиштата во 
споредба со состојбите од 2018 година кога беше изработена детална 
карта на живеалишта од страна на тим од експерти од Р.С. Македонија 
и Р. Грција27. Финализирањето на оваа карта треба да биде завршено 
до крајот на 2022 година, и добиените податоци од истата ќе бидат 
искористени за следните четиригодишни планирања за управување со 
природните ресурси во Преспанскиот регион.

Преку мониторинг на шумски видови животни и растенија во изминатите 
години беа идентификувани 188 подрачја со шуми со високи природни 
вредности28 (кои зафаќаат површина од 55.988 ha), но само 30% од 
овие локалитети се веќе заштитени. Дополнително, изработени се 
нацрт планови за управување за две пилот подрачја со вакви шуми на 
планините Беласица и Буковиќ.

Продолжи идентификацијата на екосистемски услуги (ЕСУ) и 
пропишување препораки/мерки за подобрување во пет општини во 
северниот дел од земјата29, како и воведување шема за плаќање на ЕСУ 
во пилот подрачјето Споменик на природата „Вевчански Извори“ како 
дел од Швајцарската Програма за зачувување на природата во Северна 
Македонија.

26  во рамки на проектот „North Macedonia: Biodiversity & Natural Habitats Mapping“, 
финансиран од Европската банка за обнова и развој

27  Fotiadis G., Melovski L., Sakellarakis F.-N., Pejovic S., Avukatov V., Zaec D. & Pantera Α. 
2018. Assessment and mapping of the Great Prespa Lake wetland habitat types in the fYR of Mace-
donia - Final Report. TEI of Sterea Ellada, Society for the Protection of Prespa, Macedonian Ecological 
Society, 45p. (+ Annexes)

28  Во рамки на УНЕП/ГЕФ СТАР 5 проектот „Постигнување на заштита на биолошката 
разновидност преку создавање и ефикасно управување со заштитени подрачја и интегрирање 
на биолошката разновидност во планирање на користење на земјиштето“

29  Во рамки на УНЕП/ГЕФ СТАР 6 проектот „ Искористување на земјиштето и 
вреднување на екосистемските услуги за шумски и тревни екосистеми на пилот-локалитетите 
во северо-западниот дел на Северна Македонија“
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Во Преспанскиот регион во изминатите неколку години се преземаат 
пилот активности за подобрување на состојбата со влажните 
екосистеми преку утврдување на состојбата, спроведување 
мониторинг и имплементација на соодветни реставрациски и 
управувачки мерки во два типа влажни екосистеми – евлови шуми и 
влажни ливади.

Евловите шуми се приоритетен тип на живеалиште (91Е0 Alluvial for-
ests with AlInus gutinosa and Fraxinus excelsior) според Директивата за 
живеалишта, а на национално ниво има ограничена дистрибуција. 
Од еколошки аспект овие шуми имаат голема улога во регулирање 
на крајбрежните зони преку регулирање на ерозија на земјиштето, 
поплава и делумна филтрација на полутантите како и поддршка 
на биодиверзитетот. Со оглед дека состојбата со евловите шуми 
има опаѓачки тренд, во регионот се спроведуваат активности за 
ревитализација, активности за подигнување на јавната свест за 
значењето и потребата од заштита на овие шуми како и примена на 
решенија за пошумување базирани на природата (nature based solu-
tions). До сега е ревитализирана површина од 0,8 ха во ПП „Езерани“ 
преку пошумување со садници од евла за кои редовно се грижат 
ренџерите од заштитеното подрачје во соработка со ЈП Национални 
шуми.

            Четири типа влажни живеалишта се идентификувани во 
преспанскиот регион од кои еден се наоѓа на Директивата за 
живеалишта (6420 Медитерански влажни ливади со високи зелјести 
растенија, Mediterranean tall humid grasslands of the Molinio-Holo-
schoenion). Тимот од експерти утврди значително намалување на 
површините под влажни ливади по пат на сукцесивни промени и 
антропоген притисок, затоа беа отпочнати активности за подигање 
на свеста кај локалното население за значењето на ливадите и 
спроведување мерки за управување на дел од површните под влажни 
ливади со методот на косење на ливади и производство на сено за 
прихрана на добиток. Пилот активностите за косење на влажните 
ливади се спроведуваа со цел да успорат сукцесивните промени кои 
ги зафаќаат ливадските заедници кои имаат многу висок капацитет 
за биодиверзитет. Во текот на 2022 година беа искосени околу 6 
хектари произведени околу 1400 бали сено кои беа донирани на 
Репроцентарот за елени при НП „Галичица“ и локални сточари кои 
одгледуваат главно крави, овци и кози.

Од спроведените мониторинг активности на различни видови од 
анексите на директивите за птици и живеалишта во текот на 2022 година, 
обезбедени се одреден обем на податоци за присуство или отсуство на 
видовите во одредени подрачја, популациски статус и закани. Листата на 
спроведени мониторинг активности опфаќа:

 
• мониторинг на диви видови (птици, влекачи, водоземци, растенија, 

цицачи и инсекти) се спроведуваше во рамки на новите заштитени 
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подрачја и други значајни подрачја (Малешевски Планини, Беласица, 
Јабланица и Буковиќ), со цел надополнување на познавањето на 
состојбата со популациите на дивиот свет на нивната територија;

• мониторинг на балканскиот рис во НП Маврово и неговиот поширок 
ареал на дистрибуција (во Повеќенаменското подрачје „Јасен“ и 
пилот ловиштата во западниот дел од Северна Македонија);

• цензус на дивокози во НП Галичица и НП Маврово;

• истражувања на мали цицачи, лилјаци и шарен твор во јужните 
делови на земјата,

• истражување на коридорите за кафеавата мечка на прекугранично 
ниво во преспанскиот регион;

• продолжи програмата за реинтродукција на благородниот елен во 
НП Галичица;

• мониторинг на неколку видови растенија, пеперутки, водоземци, 
птици и копитари на територијата на НП Галичица;

• детални истражувања на колонијалните гнездечки водни видови 
птици на Преспанско Езеро, како и следење на бројноста на 
презимувачките водни птици низ земјата;

• нови истражувања за екологијата на неколку видови птици – 
гнездечката колонија на големиот корморан на островот Голем 
Град (од аспект на следење на нивната исхрана) и на гнездечката 
екологија на еребицата камењарка во НП Галичица преку следење 
на употребата на просторот со помош на ГПС локатори;

• мониторинг на гнездечките колонии и гнездечкиот успех на 
белоглавиот и египетскот мршојадец, соодветно;

• продолжија популациските истражувања на влекачите на островот 
Голем Град, кои се спроведуваат веќе 15 години;

• мониторинг на состојбата и природната обнова на рипариски 
екосистеми во Долна Брегалница и во преспанскиот регион;

• беа спроведени истражувања на флората, живеалиштата и 
пределите на Јабланица;

• мониторинг на влажните ливади на Осоговските Планини, Шар 
Планина и во Преспанскиот регион (Паркот на природа „Езерани“);

• ревитализација на евловите шуми во преспанскиот регион; и

• мониторинг на пештерите во преспанскиот регион и едукација за 
нивната важност како екосистем.

Повеќето од овие истражувања на видови во горенаведените подрачја и 
региони не се систематски (освен кај балканскиот рис и некои видови 
птици), затоа добиените податоци не се доволни за да се предложат 
соодветни Натура 2000 подрачја за нивна заштита односно одржување 
во поволна состојба на зачуваност. Податоци за спроведени мониторинг 
активности се прибираат и преку дозволите за истражување во природа 
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кои ги издава МЖСПП на НВО-и, научни институции и др. кои спроведуваат 
истражување во природа, но не сите субјекти поднесуваат барање за 
дозвола и не сите доставуваат извештај од спроведеното истражување. 
Пилот активност за воспоставување граѓанска наука (citizen science) 
со цел следење на состојбата со некои видови и живеалишта беше 
спроведена во СП „Вевчански Извори“ преку употреба на апликацијата 
‘I naturalist’ и вклучување на ученици од Вевчани. Тоа може да биде добра 
алатка за обезбедување дополнителни податоци за некои видови од 
европско или национално значење и надополнување на активностите 
за мониторинг на биодиверзитетот. Складирањето и управувањето со 
податоците во соодветна база е долгогодишен проблем, а Национален 
информативен систем за природа сè уште не е воспоставен.

Нацрт националните референтни листи за видови согласно Анекс II од 
Директивата за живеалишта и Анекс I од Директивата за птици кои беа 
изработени во 2016 година. Како почетна активности во рамки на ИПА 
II проектот за Натура 2000 и ЦИТЕС беше нивно ревидирање, така што 
истите вклучуваат 109 видови идентификувани согласно Директивата за 
живеалишта и 126 видови птици од Анекс I од Директивата за птици.

Изработена е првата национална Црвена книга на влекачите30, додека 
националната Црвена книга на водоземците е во финална фаза на 
изработка.

Од аспект на директна заштита на дивите видови, спроведено е 
поставување на изолатори за среднонапонски далекуводи во Овче Поле, 
како мерка за заштита на птиците од европско и светско значење кои 
се среќаваат таму. Изолирани се вкупно 180 индивидуални далекуводни 
столбови. 

Сериозна закана за биодиверзитетот е еколошкиот криминал и загуба 
на заштитени животински видови поради незаконското користење на 
отрови во природата. Формираната Национална работна група за 
борба против отрови при МЖСПП беше официјализирана и работи 
на усвојување на Акциски план за борба против труење на диви 
животни како и пропишување Стандардна оперативна процедура 
(СОП) за истражување случаи со труење на диви животни. Исто така 
беше набавена опрема и спроведени обуки на претставници од 
Ветеринарниот институт за вршење токсиколошки анализи и обдукции.  

Собирањето и прометот со загрозени диви видови растенија, габи 
и животни сè уште претставува голем предизвик; особено нелегално 
собирање на диви растителни видови е застапено во пограничните 
региони долж Македонско–Албанската граница (забележано во 
границите на НП „Маврово“ и НП „Шар Планина“, а веројатно и на 
планината Јабланица). Во рамки на ИПА II проектот за Натура 2000 и 
ЦИТЕС предвидена е комплексна програма за обуки за спроведување 
на ЦИТЕС за различните надлежни институции која ќе помогне во јакнење 
на нивните капацитети и полесно справување со нелегалната трговија 
со диви видови.

30  Во рамки на УНЕП/ГЕФ СТАР 5 проектот „Постигнување на заштита на биолошката 
разновидност преку создавање и ефикасно управување со заштитени подрачја и интегрирање 
на биолошката разновидност во планирање на користење на земјиштето“
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Во врска со изградбата на хидроцентрали во заштитените подрачја, 
досега не е направена кумулативна анализа на влијанието на 
хидроцентралите врз биолошката  разновидност во едно заштитено 
подрачје. Сепак, исчекор беше направен со раскинување на договорите 
за изградба на 7 мали хидроцентрали лоцирани во зоните на строга 
заштита и активно управување во ново прогласениот НП „Шар Планина“, 
што беше препознаено како добар напредок од страна на Бернската 
Конвенција за спроведување на Препораката бр. 211 од 2021 година.

Квалитетот на ЕИА и СЕА студиите за различни инфраструктурни проекти 
е различен (најчесто правилата ги поставува финансиерот) и при тоа 
главно се земаат предвид само заштитените подрачја, но не и подрачјата 
кои се вклучени во Националната Емералд мрежа или идентфикуваните 
идни Натура 2000 подрачја. Има случаи на издавање концесии од страна 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за 
земјоделско производство и рибници во границите на заштитените 
подрачја без одобрение од страна на МЖСПП, или Министерството 
за економија издава концесии за ветерни електрани, фотоволтаици, 
хидроцентрали и рудници пред да се заврши постапка за ЕИА. Исто 
така, општините даваат одобрение за проекти во заштитени и идни 
Натура 2000 подрачја на основа на елаборати, односно веројатно не се 
информирани за важноста на подрачјето, а постапката го заобиколува 
активното вклучување на јавноста.

Изработката на соодветни плански и стратешки документи кои 
соодветно ја третираат заштитата на природата е особено важна за 
ефикасно зачувување на биодиверзитетот. Во таа насока треба да 
се спомне започнатата активност за изработка на посебна студија 
за заштита на природата (вклучително и студија за шуми и шумско 
земјиште, климатски промени, земјоделство и земјоделско земјиште) за 
потребите на новиот Просторен план на Република Северна Македонија 
до 2040 година. Актуелните стратешки документи за заштита на 
природата - Стратегија за заштита на природата (за период 2017-2027) 
и Националната стратегија за биолошка разновидност со акциски план 
(за период 2018-2023) беа анализирани во однос на исполнетоста на 
мерките/активностите од акцискиот план и покажуваат добар степен на 
исполнување. Донесена е нова Национална стратегија за земјоделство 
и рурален развој за периодот 2021-2027. Дополнително, беше спроведен 
процес на ревидирање на Националната Стратегија за одржлив развој 
во шумарството и изработена е нацрт верзија која следната година 
треба да биде ставена во процедура на донесување.

Финансирањето или обезбедувањето соодветни финансиски средства 
и механизми за зачувување на природата е сè уште голем предизвик 
во земјата – главно се спроведуваат активности/проекти поддржани 
од различни странски донатори (особено активна е поддршката од 
Владите на Швајцарија и Германија, Фондот за природа Преспа-
Охрид, европските фондови, ГЕФ и др), но и се тестира механизмот за 
плаќање за екосистемски услуги во Споменикот на природа „Вевчански 
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Извори“31 кој би можел да помогне во обезбедување финансии за 
функционирање на заштитените подрачја. Останува неисполнета 
препораката од Бернската конвенција (211/2021) да се обезбедат 
средства од државниот буџет за основно функционирање и управување 
со националните паркови.  

Со Годишната програма за заштита на природата за 2022 година, 
усвоена од Владата на Р.С. Македонија во февруари 2022, одвоени се 
средства во износ од 52.604.730,00 денари, кои беа обезбедени од:

• Буџетот на Р. С. Македонија за 2022 година, во висина од 1.500.000,00 
денари,

• Поголем дел од буџетот беше обезбеден од донаторски средства 
од тековни повеќегодишни проекти на МЖСПП (ГЕФ/УНЕП СТАР 5, 
СДЦ Програма за зачувување на природата во Северна Македонија 
и ЕУ ИПА II проект за Натура 2000 и ЦИТЕС) во висина од 51.104.730 
денари.

Преку Програмата за инвестирање во животната средина (согласно 
член 172 од Законот за животна средина) се поддржува финансирање, 
кофинансирање и реализирање на програми, проекти и други 
активности од областа на животната средина. За 2022 година (Службен 
весник на РСМ бр. 33/2022) беа одобрени 98.000.000,00 денари од кои 
само 5.000.000,00 за заштита на природата и биолошката разновидност 
и 1.000.000,00 денари за поддршка на мерки и активности за заштита и 
унапредување на природата, но тоа се мали и краткорочни интервенции.

Детална анализа за потребите и можностите за формирање на Фонд за 
животна средина беше изработена во 2022 година со поддршка на ГЕФ 
Програмата за мали грантови.

Административните капацитети на Секторот за природа при МЖСПП сè 
уште се недоволни за да ги спроведуваат сите обврски кои произлегуваат 
од спроведување на законодавството на ЕУ како и водење на процесот 
на преговори. Недостатокот на административните капацитети особено 
се согледува во непостоење на стручно тело за заштита на природа 
кое исклучиво би се занимавало со оценка и следење на природното 
богатство и биодиверзитетот, доставување на извештаи и предлагање на 
мерки за заштита.  Капацитетот на Државниот инспекторат за животна 
средина, со само двајца инспектори за природа, е недоволен за 
преземање соодветен инспекциски надзор на терен. Уште послаби 
се капацитетите во локалните самоуправи за спроведување на 
законодавството за природа, како и кај другите релевантни институции - 
Царинската Управа, полицијата, обвинителствата, судовите, итн.

Од друга страна пак, формираниот Национален Совет за заштита на 
природата при МЖСПП соодветно функционира со редовни седници, 
а обновен беше и Советот за земјоделство и рурален развој при 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

31  Во рамки на Швајцарската Програма за зачувување на природата во Северна 
Македонија
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8.4. Препораки 

Согласно претходно изнесените информации за напредокот од 
областа на заштита на природата во изминатиот едногодишен период и 
со преглед на евидентираните приоритети и недостатоци, започнатите и 
планираните проекти од областа на заштита на природата, издвоени се 
препораки за подобрување на зачувувањето на природата и истите се 
групирани во неколку категории.

Усогласување на националното законодавство со законодавството на 
ЕУ:

• да се забрза процесот на ревидирање и донесување на Законот за 
заштита на природата и соодветните подзаконски акти;

• да се изработи нов Закон за регулирање на меѓународна трговија 
со загрозени диви видови;

• да се донесе нов Закон за шумите;

• да се ревидираат Законите за пасишта и ловството преку вклучување 
на соодветна експертиза од областа на заштита на природата;

• да се интензивира изработката на Законот за почвите;

• да се изработи и донесе Законот за просторно планирање;

• да се изработи Студија за заштита на природата за потребите 
на изработка на нов Просторен План на Република Северна 
Македонија за период од 20 години;

• да се донесе Акциски план на работната група за борба против 
отрови;

• да се предложат соодветни субвенции за управување со тревните 
екосистеми во подрачја со ограничени можности; и

• да започе изработка на агро-еколошки мерки (преку ИПАРД III 
програмата) кои ќе ги вклучуваат и подрачјата од Натура 2000.

Спроведување на законодавството за природа:

• да се забрза процесот на прибирање податоци за нови потенцијални 
Натура 2000 подрачја и пополнување на соодветни СДФ-и;

• да се забрза изработката на Студија за ревалоризација на НП 
„Маврово“ која ќе послужи како основа за спроведување на 
процедурата за репрогласување и донесување на Закон за НП 
„Маврово“, после што би се изработил План за управување и 
Просторен план за паркот;

• да се забрза процесот на прогласување нови заштитени подрачја 
(Студенчишко Блато и Белчишко Блато) и репрогласување на другите 
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заштитени подрачја (пр. Матка, Демир Капија, Тиквеш, Катлановско 
Блато и др.) кои биле прогласени пред 2004 година, согласно 
пропишаната обврска во Законот за заштита на природата која 
требаше да биде одамна завршена;

• да се донесат планови за управување за заштитените подрачја СП 
„Преспанско Езеро“ (кој чека на одобрување), ЗП „Малешево“ (кој 
има изработен нацрт план), НП „Маврово“ (изработениот нацрт 
план не беше донесен, истиот е застарен и треба целосно да се 
ревидира), СП „Матка“ (изработениот нацрт план е застарен), ПП 
„Езерани“ (планот за управување е истечен и треба да се ревидира 
од страна на управувачот - Општина Ресен), ПП „Студенчишко 
Блато“, СП „Белчишко Блато“;

• да се забрза процесот на ажурирање на националниот Акциски 
план за зачувување на балканскиот рис;

• во периодот од идентификација до прогласување на Натура 2000 
подрачја во земјата треба да се лимитираат инфраструктурни 
зафати во и околу потенцијалните Натура 2000 подрачја за да не 
дојде до уништување на европски значајни живеалишта (студија на 
случај Амзабегово); 

• да се изработи карта на живеалишта за Македонија согласно 
ЕУНИС класификација;

• да се забрза спроведување на Препораката бр 211 од 2021 година од 
Посотјаниот комитет на Бернската конвенцијаво врска со отворениот 
случај од 2013 година „НП Маврово и планираните хидропроекти на 
неговата територија“, особено за преземање чекори за откажување 
на преостанатите три концесии во НП „Маврово“ (МХЕ Жировница 5 
и 6 и МХЕ Рибничка) и спроведување процес на репрогласување на 
НП „Маврово“;

• да се забрза спроведување на препораките на Комитетот на 
УНЕСКО за Охридскиот регион (во август 2021 година беше даден 
дополнителен период од две години за нивно спроведување), 
особено во делот на инфраструктурните објекти за кои Постојаниот 
комитет на Бернската конвенција во декември 2021 година отвори 
случај за двете Емералд подрачја - СП „Охридско Езеро“ и НП 
„Галичица“;

• да се продолжи со спроведување мониторинг на значајни видови 
(како на пример балканскиот рис, кафавата мечка, египетскиот 
мршојадец, белоглавиот мршојадец, кадроглавиот пеликан) и 
живеалишта (како приоритетните медитерански влажни ливади со 
високи зелјести растенија и евлови шуми), при тоа за живеалиштата 
кои се простираат на прекугранично ниво потребно е да се 
усогласат протоколите за мониторинг и преземање координирани 
мерки за нивно правилно управување и одржување;

• потребно е да се изработи листа на инвазивни видови (од сите 
таксономски групи) со карта на дистрибуција на национално ниво и 
да се предложат мерки за намалување или спречување на нивната 
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дистрибуција и проширување;

• да се продолжи со изработка на црвени листи на засегнати видови 
за останатите таксономски групи;

• да се воспостави национален информативен систем за природа 
и да се поврзе со други вакви информативни системи (за шуми, 
почви, води итн.);

• да се продолжи со мерки за изолирање на опасна електрична 
инфраструктура во соработка со ЕВН и МЕПСО;

• да се воспостави Центар за згрижување на диви животни за кој е 
веќе изработена физибилити студија, а до воспоставувањето да 
се изработи процедура за времено згрижување на единките од 
приоритетните видови за заштита;

• да се вградат мерки за управување со шумите со високи природни 
вредности во плановите за управување со шумите;

• да се усогласат различните обврски/иницијативи за пошумување 
со цел координирани активности и избор на соодветни автохтони 
видови;

• да се разработат подрачјата за зачувување на конективноста 
(еколошки коридори) и да се започне со пропишување на соодветни 
мерки за нивно управување;

• да се продолжи со идентификација на ЕСУ и пропишување 
препораки/мерки за подобрување, како и воведување шема за 
плаќање на ЕСУ;

• да се изработи Регистар на пасишта и да се усогласи начинот на 
управување со пасиштата во заштитените подрачја;

• да се преземат мерки за зачувување на традиционалните практики 
во сточарството; и

• да се поттикне воведување агро туризам (преку традиционални 
практики на одгледување на локални сорти и раси) и други форми 
на еко туризам.

• да се изработи Регистар на пасишта и да се усогласи начинот на 
управување со пасиштата во заштитените подрачја

• да се преземат мерки за зачувување на традиционалните практики 
во сточарството

• да се поттикне воведување агро туризам (преку традиционални 
практики на одгледување на локални сорти и раси) и други форми 
на еко туризам 

Јакнење на капацитети:

• потребно е понатамошно јакнење на капацитетите кај МЖСПП 
(Сектор за природа, Сектор за води и др.) и другите државните 
институции за спроведување на законодавството за заштита на 
природата особено поврзано со спроведување на двете директиви 
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за живеалишта и птици и Регулативата за меѓународна трговија со 
загрозени видови и нивни деривати;

• неопходно е да се зајакне интерсекторската соработка со цел 
ефикасно спроведување на законодавството на ЕУ за природа;

• да се вклучат претставници од НВО секторот во преговарачките 
тимови заради обезбедување соодветни информации во текот на 
преговорите;

• да се ангажираат дополнителни инспектори за природа во 
Државниот инспекторат за животна средина;

• да се зајакнат капацитетите на Царинската управа и другите субјекти 
вклучени во прометот со диви видови растенија, габи и животни;

• да се преземат мерки за спречување користење отрови и да се 
донесат стандардни оперативни процедури за постапување при 
случаи на труење на животни;

• да се зајакнат капацитетите на ЈП Национални шуми како 
институција задолжена за управување на шумите во државна 
сопственост, за нивно одржување и обновување преку примена на 
решенија базирани на природата;

• да се зајакнат капацитетите на локално ниво, особено во општините 
кои се надлежни за управување со заштитено подрачје или во чии 
граници постои заштитено подрачје;

• зајакнување на граѓанскиот сектор на локално ниво поврзано со 
управување со национални заштитени подрачја или меѓународно 
значајни подрачја или еколошките коридори; и

• да се зајакне еколошката едукација на децата преку воспоставување 
мрежа за искуствено учење.

Подигање на јавната свест кај населението за различни аспекти 
поврзани со заштитата на природата (зачувување на загрозени 
видови и живеалишта, можности за вклучување во управување со ЗП, 
воспоставување на Натура 2000 мрежата, вклучување во „граѓанска 
наука“ за прибирање податоци за биодиверзитет, преземање едноставни 
мерки за управување со некои значајни живеалишта и сл.) е голем 
приоритет. Исто така, важно е да се направи соодветно обележување 
на заштитените подрачја и да се обезбедат достапни информации за 
граѓаните и посетителите за начинот на однесување во природа.

Обезбедување соодветни финансиски средства се неопходни за 
преземање ефикасни мерки за зачувување на природата. Во таа насока, 
воведување на иновативни механизми за финансирање на заштитените 
подрачја може да помогнат за обезбедување на потребните средства 
за спроведување на плановите за управување. Доколку има политичка 
волја за да се воспостави Фонд за животна средина/природа преку него 
може да се обезбеди делумно финансирање на заштитените подрачја 
и спроведување на други мерки за зачувување на природата. 
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9. ХЕМИКАЛИИ

9.1. Релевантно ЕУ законодавство за хемикалии и 
меѓународни договори за управување со 

хемикалии

ЕУ ЗАКОНОДАВСТВО

Законодавството на ЕУ за хемикалии е обемно и опфаќа околу 40 
акти, каде што основни се  Регулативата за регистрација, евалуација, 
авторизација и ограничување на хемикалии  (REACH) и Регулативата за 
класификација, етикетирање и пакување на опасни супстанции (CLP). 
Одделни групи на хемикалии се регулирани со посебно законодавство, 
како на пример биоциди и ѓубрива, пестициди, детергенти, 
фармацевтски производи, прекурзори, козметика, храна итн. како и 
аспектот на заштита на животната средина. 

Целта на законодавството е да обезбеди подобра заштита на граѓаните 
и животната средина, но исто така цели и кон тоа да ги забрза 
иновациите за безбедни и одржливи хемикалии. Поконкретно, со своето 
законодавство Европската Унија се стреми кон:

• забрана на најштетните хемикалии во производите за широка 
потрошувачка - дозволувајќи ја нивната употреба само онаму каде 
што е неопходно,

• да се земе предвид коктел ефектот на хемикалиите при проценка 
на ризиците од хемикалиите,

• постепено укинување на употребата на пер- и полифлуороалкални 
супстанции (PFAS) во ЕУ, освен ако нивната употреба е суштинска,

• зајакнување на инвестицискиот и иновативниот капацитет за 
производство и употреба на хемикалии што се безбедни и одржливи 
според дизајнот и во текот на нивниот животен циклус,

• промовирање на отпорноста на ЕУ за снабдување и одржливост на 
критичните хемикалии,

• воспоставување на поедноставен процес „една супстанција, една 
проценка“ за проценка на ризикот и опасноста од хемикалиите,

• водечка улога на глобално ниво преку застапување и промовирање 
високи стандарди и не извезување на хемикалии забранети во ЕУ.
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Законодавството на ЕУ во делот на хемикалии опфаќа неколку подрачја, 
прикажани во табелата подолу.

Подрачје Регулатива

Регистрација, 
евалуација, 
авторизација и 
ограничување на 
хемикалите

Регулатива за регистрација, евалуација, 
авторизација и ограничување на хемикалите 
(REACH) (ЕЗ) бр. 1907/2006 година, и 40 
дополнувања

Класификација, 
етикетирање и 
пакување 

CLP Регулатива за класификација, етикетирање 
и пакување на опасни супстанции (EC) бр. 
1272/20081

Регулативата 
за биоцидни 
производи

Регулативата за биоцидни производи (BPR, 
Регулатива (ЕУ) 528/2012) се однесува на 
пласирање на пазарот и употреба на 
биоцидни производи, кои се користат за 
заштита на луѓето, животните, материјалите 
или предметите од штетни организми како 
штетници или бактерии, со акција на активните 
супстанции содржани во биоцидниот производ. 
Оваа регулатива има за цел да го подобри 
функционирањето на пазарот на биоцидни 
производи во ЕУ, истовремено обезбедувајќи 
високо ниво на заштита на луѓето и животната 
средина.



102 Хемикалии

ХЕ
М
И
КА

Л
И
И

Подрачје Регулатива

Регулативата 
за претходна 
информирана 
согласност

Регулативата за претходна информирана 
согласност ја регулира трговијата со одредени 
опасни хемикалии кои се забранети или строго 
ограничени во ЕУ. Тој им поставува обврски 
на компаниите кои сакаат да ги извезат овие 
хемикалии во земји кои не се членки на ЕУ или 
да ги увезат во ЕУ.

ПИК ја спроведува Ротердамската конвенција 
во рамките на ЕУ. Таа промовира заедничка 
одговорност и соработка во меѓународната 
трговија со опасни хемикалии. Исто така, го 
заштитува здравјето на луѓето и животната 
средина со тоа што на земјите увознички им 
обезбедува информации за тоа како безбедно 
да складираат, транспортираат, користат и 
отстрануваат опасните хемикалии.

Директивата за 
хемиски агенси

Директивата за 
канцерогени 
и мутагени 
хемикалии

Директивата за хемиски агенси (Директива 
98/24/ЕЗ) ги поставува минималните барања за 
заштита на работниците од ризици по нивната 
безбедност и здравје - кои произлегуваат или 
веројатно ќе произлезат - од ефектите на 
хемиските агенси на работното место или 
употребата на хемикалии агенти на работа. 
Тој ги утврдува индикативните и обврзувачките 
гранични нивоа за работна средина, како и 
биолошките гранични вредности.

Директивата за канцерогени и мутагени 
хемикалии (Директива 2004/37/EC) ги 
поставува минималните барања за заштита 
на работниците од ризици по нивното здравје и 
безбедност - кои произлегуваат или веројатно 
ќе настанат - од изложеност на канцерогени и 
мутагени на работа. Тој утврдува превентивни и 
заштитни мерки, како и граници на изложеност.
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Подрачје Регулатива

Рамковна 
директива за 
отпад (РДО)

РДО поставува мерки за справување со 
негативните влијанија од создавањето и 
управувањето со отпадот врз животната 
средина и здравјето на луѓето, како и за 
подобрување на ефикасното користење 
на ресурсите кои се клучни за транзицијата 
кон циркуларна економија. Како дел од 
спроведувањето на акцискиот план на ЕУ 
за циркуларна економија, ревидираната 
Рамковна директива за отпад стапи на сила 
во јули 2018 година. Таа носи задача на 
Европската агенција за хемикалии да развие 
база на податоци со информации за работи 
што содржат супстанции од многу голема 
загриженост (SVHCs) на т.н. Кандидатска 
листа. Нови супстанции редовно се додаваат 
датабазат, на основа на REACH.

Компаниите кои произведуваат, увезуваат 
или испорачуваат работи што содржат 
супстанци од Кандидатската листа треба да 
достават информации за овие супстанции 
што се пласираат на пазарот на ЕУ до базата 
на податоци SCIP, почнувајќи од 5 јануари 
2021 година. Овие артикли може да се 
произведуваат во ЕУ или да се увезуваат од 
земји кои не се членки на ЕУ. Информациите 
во базата на податоци може да им помогнат 
на операторите со отпад при селекцијата 
и рециклирање кога предметите содржат 
супстанци од списокот и да ги поддржат 
потрошувачите да направат информиран 
избор и да размислат како најдобро да ги 
користат и фрлаат таквите артикли. Севкупно, 
базата на податоци треба да придонесе за 
прогресивна замена на SVHC во статиите и за 
развој на побезбедни алтернативи.
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Подрачје Регулатива

Неразградливи 
органски 
загадувачи (POPs/
НОЗ)

(POPs/НОЗ се органски супстанции што 
опстојуваат во животната средина, се 
акумулираат во живите организми и 
претставуваат ризик за нашето здравје 
и животната средина. Тие можат да се 
транспортираат со воздух, вода или миграциски 
видови преку меѓународните граници, 
стигнувајќи до региони каде што никогаш не 
биле произведени или користени. Неопходно 
е меѓународно управување со ризик бидејќи 
ниту еден регион не може сам да управува со 
ризиците што ги носат овие супстанции.

Ревидирана 
Директива за вода 
за пиење

Има за цел да ги заштити граѓаните и 
животната средина од штетните ефекти 
на контаминираната вода за пиење и да 
го подобри пристапот до вода за пиење. 
Директивата воведува минимални барања за 
материјали кои се во контакт со вода наменета 
за човечка исхрана низ ЕУ. Оваа хармонизација 
придонесува за постигнување на еднообразно 
ниво на заштита на здравјето на сите граѓани 
на ЕУ и го подобрува функционирањето на 
внатрешниот пазар. Членот 11 од ревидираната 
директива ја утврдува рамката за минимални 
хигиенски барања за материјалите во контакт 
со вода за пиење.

Производи за 
ѓубрење

Воспоставување на правила за ставање на 
пазарот на ЕУ производи за ѓубрење на и 
изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 
и (ЕЗ) бр. 1107/2009 и укинување на Регулативата 
(ЕЗ) бр. 2003/2003

Детергенти 

РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 648/2004 НА ЕВРОПСКИОТ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 31 март 2004 
година за детергенти

Експлозиви 

Директивата 2014/28/ЕУ за усогласување 
на законите на земјите-членки во врска со 
ставањето на пазар и надзорот на експлозиви 
за цивилна употреба (преформирана), 
усвоена на 26 февруари 2014 година и 
стана применлива на 20 април 2016 година, 
заменувајќи и укинување на Директивата 93/15/
ЕЕЗ.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0028
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Подрачје Регулатива

Добра  
лабораториска 
практика

Директива 2004/9/ЕЗ на Европскиот парламент 
и на Советот од 11 февруари 2004 година 
за инспекција и верификација на добрата 
лабораториска практика (GLP)

Прекурзори за 
лекови

Регулатива (ЕЗ) бр. 273/2004 на Европскиот 
парламент и на Советот од 11 февруари 2004 
година за прекурсори на лекови

Жива 

Регулатива (ЕУ) 2017/852 на Европскиот 
парламент и на Советот од 17 мај 2017 година 
за жива, и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 
1102/2008

Меѓународни договори

Управувањето со хемикалиите на меѓународно ниво е уредено со низа 
конвенции како што се Стокхолмската Конвенција за неразградливи 
органски загадувачи, Базелската Конвенција за прекуграничен транспорт 
на опасен отпад и отстранување, Ротердамската Конвенција за постапка 
за претходно добивање согласност за одредени опасни хемикалии и 
пестициди во меѓународен промет и Минамата Конвенцијата за жива. 
Заедничка цел на сите конвенциите е заштита на здравјето на луѓето и 
животната средина од опасните хемикалии и отпади.

Стокхолмска Конвенција

Неразградливите органски загадувачи (НОЗ) се хемикалии што остануваат 
непроменети исклучително долго време. Тие се дистрибуираат во 
животната средина на големи далечини како резултат на природните 
процеси што вклучуваат вода, почва и воздух. Како одговор на овој 
глобален проблем, во 2001 година усвоена е Стокхолмската Конвенција, 
што бара земјите членки да преземат мерки за елиминирање или 
намалување на емисиите на НОЗ во животната средина.

Неразградливите органски загадувачи согласно Конвенцијата се 
поделени во три Анекси: Анекс А од Конвенцијата содржи НОЗ чие 
производство и употреба треба да се елиминира, во Анекс Б се наведени 
НОЗ чие производство и употреба се ограничени, додека во Анекс Ц 
се наведени ненамерно произведени и испуштени НОЗ. Првично во 
Конвенцијата беа вклучени 12 неразградливи органски загадувачи за да 
до 2019 година се додадат уште 18, така што во моментот истата опфаќа 
30 хемикалии од групата на НОЗ. Додека првичните 12 неразградливи 
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органски загадувачи беа хлорирани хемикалии и имаа директна 
примена како пестициди или индустриски хемикалии, многу од поновите 
НОЗ се интегрирани во производи или се производи како што се на 
пример пригушувачите на пожар. 

Базелска Конвенција

Базелската Конвенција за контрола на прекугранично движење на 
опасен отпад и негово отстранување беше усвоена во 1989 година, а 
стапи на сила во 1992 година. Таа е најсеопфатен глобален договор за 
опасен и друг отпад. Главна цел на Конвенцијата е заштита на здравјето 
на луѓето и животната средина од негативните ефекти што произлегуваат 
од создавањето, прекуграничното движење и управување со опасен и 
друг отпад. Конвенцијата опфаќа широк спектар на отпад дефиниран 
како опасен отпад што подразбира отпад што е експлозивен, запаллив, 
отровен, инфективен, корозивен, токсичен или екотоксичен и друг 
отпад во кој влегува отпадот од домаќинствата и пепел од постројките 
за горење на отпад. Категориите отпад и опасните карактеристики на 
отпадите се утврдени во Анекс I, II и III од Конвенцијата. Конвенцијата се 
темели на следните главни цели: намалување на создавањето на опасен 
отпад и унапредување на еколошки здравото управување со опасниот 
отпад независно каде и да е местото на отстранување, ограничување 
на прекуграничното движење на опасен отпад, освен во случај кога се 
смета дека е во согласност со принципите на еколошко управување 
и примена на регулаторен систем во случаи кога прекуграничното 
движење е дозволено.

Ротердамска Конвенција

Низ годините, глобалната заедница се соочи со низа прашања во врска 
со меѓународниот промет на хемикалиите и нивното управување. Во таа 
насока, од Конференцијата на Обединетите нации за животна средина 
и развој во 1992 година произлегоа две иницијативи. Едната се однесува 
на претходно издадена согласност за одредени опасни хемикалии 
и пестициди во меѓународниот промет (во понатамошниот текст PIC 
постапка) што е донесена во Ротердам во 1998 година, додека втората 
се однесува на неразградливите органски загадувачи што е донесена во 
Стокхолм во 2001 година. 

Согласно Ротердамската Конвенција, земјите увознички можат да 
донесат одлука за тоа дали сакаат да примаат идни пратки на одредени 
хемикалии и овие одлуки мора да бидат испочитувани од страна на 
земјите извознички. Всушност, Конвенцијата создава законска обврска 
за спроведување на постапка за претходно информирање односно 
PIC постапка. Конвенцијата има за цел да промовира споделена 
одговорност помеѓу земјите извознички и увознички во заштитата на 
здравјето на луѓето и животната средина од штетните ефекти на ваквите 
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хемикалии и предвидува размена на информации за потенцијално 
опасните хемикалии што можат да бидат извезени и увезени.

Минамата Конвенција

Загадувањето со жива е глобален проблем од причина што се 
пренесува на големо растојание преку воздухот и водата и на тој начин 
не препознава граници помеѓу државите. Конвенцијата беше усвоена 
во 2013 година, а влезе во сила во 2017 година. Спроведувањето на овој 
договор има за цел заштита на здравјето на луѓето и животната средина 
од антропогените емисии и испуштања на жива и живини соединенија. 
Минамата Конвенцијата ги следи и се базира на  Базелската, 
Ротердамската и Стокхолмската конвенција. Заедно со останатите 
три конвенции, таа формира сеопфатен глобален режим за здраво 
управување со хемикалиите и опасниот отпад.

Конвенцијата утврдува сет од мерки што треба да бидат преземени 
од страна на земјите членки со цел заштита на здравјето на луѓето и 
животната средина. Мерките се насочени кон контрола на набавката 
и трговијата со жива, вклучувајќи ограничувања на специфични извори 
на жива, ги регулира емисиите и испуштањата на жива, содржи мерки 
за еколошко привремено складирање на жива и отпад од жива, како и 
контаминирани локации.

Стратешки пристап за меѓународно управување со хемикалиите

SAICM - Стратешки пристап кон меѓународното управување со 
хемикалии е глобална иницијатива донесена на Меѓународната 
конференција за управување со хемикалии што се одржала во Дубаи 
од 4-6 февруари 2006 година и обезбедува глобална рамка за земјите 
што имаат за цел да ја постигнат целта на Светскиот самит за одржлив 
развој (ССОР) за добро управување со хемикалии до 2020 година. SA-
ICM е составен од Декларација на високо ниво (Декларација од Дубаи 
за меѓународно управување со хемикалии), Сеопфатна стратегија за 
политика и Глобален план за акција.

Цел на добро управување со хемикалиите е да се применат најдобрите 
практики на управување со хемикалиите во текот на нивниот животен 
циклус за да се спречи и, кога тоа не е можно, да се намали или 
минимизира потенцијалот за изложеност на луѓето и животната средина 
на токсични и опасни хемикалии (т.е. преку емисии на загадувачки 
материи, употреба, отстранување и сл.). Ова бара засилено управување 
и подобрени техники и технологии во производството, употребата, 
складирањето и отстранувањето или обновувањето на хемикалиите.
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9.2. Усогласување на националното законодавство 
со европското

Законот за хемикалии32, донесен во 2010 година, регулира широкa рамка 
на мерки што вклучува постапки за оцена на ризикот, класификација, 
пакување и означување на регулираните супстанции (или организми), 
услови за регистрација, евалуација и барања/услови за интервенција 
на пазарот, ограничувања на производството, снабдување и користење, 
примена на добри лабораториски практики, како и контрола и 
известување за извозот и увозот. Законот за хемикалии придонесува кон 
намалување на негативното влијанија од употребата на хемикалии врз 
здравјето на луѓето и животната средина, воспоставување соодветен 
систем за пласман и користење на хемикалии во однос на опасноста и 
ризикот што тие го носат, воспоставување на соодветни институционални 
капацитети и создавање на административни алатки за постигнување на 
соодветна контрола на хемикалиите. 

Законот за хемикалии е хармонизиран со европската законска 
регулатива, преку усогласување на следните регулативи:

• Регулативата за регистрацијата, евалуацијата, авторизацијата 
и ограничувањето на хемикалиите (REACH) (ЕЗ) бр. 1907/2006 за 
системот за управување со хемикали,

• Регулативата (ЕЗ) бр. 1272/2008 за класификација, означување и 
пакување на супстанции и смеси, Директивата 98/8/ЕЗ за ставањето 
на биоциди во промет, 

• Регулативата (ЕЗ) бр. 689/2008 за увоз и извоз на опасни хемикалии и 

• Регулативата (ЕЗ) бр. 648/2004 за детергенти.

9.2.1. Подзаконски акти што произлегуваат од 
усогласувањето на националното законодавство 

со европското

Следните подзаконски акти произлегуваат од Закон за животна средина, 
поврзани со средства за ладење  а се однесуваат на супстанции што ја 
осиромашуваат озонската обвивка

• Наредба за забрана на промет со 1,1-дихлоро-1- флуроетан (HCFC 
141b) и смеси кои содржат 1,1- дихлоро-1 флуроетан (HCFC 141b) 
(„Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 111/21

• Со оваа наредба се забранува промет со 1,1-дихлоро-1-

32  Стратегија за животна средина и климатски промени 2014-2020, МЖСПП, 2015
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флуороетан (HCFC-141b) и смеси кои содржат HCFC-141b

• Наредба за ограничување на увозот на супстанциите 
кои ја осиромашуваат озонската обвивка („Службен 
Весник на Република Северна Македонија“ бр. 111/21) 

• Наредбата треба отпочне со намалување од 50% во 2021 година 
и да продолжи последователно секоја година со намалување 
за 6% до 31.12.2027 година. Намалувањето од претходниот став 
се пресметува во однос на просекот на увезените количини во 
периодот од 2009 до 2010 година

• Наредба за забрана на прометот на хлорофлуоројаглеводороди 
(HCFCs)(„Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 
111/21)

• Започнувајќи од 1ви јануари 2028 година забранет е увозот на HCFCs

• Наредба за забрана на прометот на средства за ладење во 
цилиндри за еднократна употреба („Службен Весник на Република 
Македонија“ бр. 140/13)

• Наредба за забрана на прометот на средства за ладење во 
цилиндри за еднократна употреба („Службен Весник на Република 
Македонија“ бр. 140/13)

• Наредба за ограничување на увозот на уреди за климатизација што 
содржат хлорофлуоројаглеводород (HCFC) („Службен Весник на 
Република Македонија“ бр. 92/10)

• Со оваа наредба се ограничува увозот на 20.000 уреди за 
климатизација што содржат хлорофлуоројаглеводород (HCFC) за 
периодот од 01.01.2011 година до 31.12.2011 година

• Наредба за забрана на увозот и извозот на производи што содржат 
хлорофлуоројаглеводород (HCFC) („Службен Весник на Република 
Македонија“ бр. 92/10)

• Започнувајќи од 1ви јануари 2012 година забранет е увозот и извозот 
на производи што содржат HCFC во Република Северна Македонија

• Наредба за ограничување на увозот на супстанциите кои ја 
осиромашуваат озонската обвивка („Службен Весник на Република 
Македонија“ бр. 92/10, 150/12)

Наредбата се постигнува со намалување од 5% на годишно ниво на 
увозот HCFC отпочнувајќи од 01.01.2013 до 31.12.2020 година, при што 
вкупното намалување ќе изнесува 40% во однос на просечните количини 
на увоз во периодот 2009 - 2010 година.
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9.2.2. Усогласеност со Меѓународни правно-
обврзувачки договори

Република Северна Македонија ги ратификуваше меѓународните 
договори за управување со хемикалии. Прво е ратификувана 
Базелската Конвенција во 1997 година а потоа следеше ратификација 
на Стокхолмската во 2004, Ротердамската во 2010 и како последна 
ратификувана е Минамата Конвенцијата во 2020 година. Покрај законите 
за ратификација, дел од обврските од конвенциите се уредени во 
домашното законодавство како што се: Законот за хемикалии, Законот 
за животната средина, Законот за управување со отпадот, Законот за 
амбиентен воздух, Законот за безбедност и здравје при работа, Законот 
за фитофармација и други како и релевантните подзаконски акти кои 
произлегуваат од истите).

• Стокхолмската конвенција е ратификувана со Законот за 
ратификација на Стокхолмската конвенција за неразградливи 
органски загадувачи (Сл. Весник на РСМ 17/04), додека пак Базелската 
конвенција e ратификувана со Законот за ратификување на 
Базелската конвенција за контрола на прекугранично пренесување 
на опасен отпад и складирање во 1997 година. Надлежности од овие 
две конвенции припаѓаат на Министерството за животна средина и 
просторно планирање.

• Кигали амандманот кон Монтреалскиот протокол за супстанциите 
што ја осиромашуваат озонската обвивка е ратификуван со Законот 
за ратификација на Амандманот кон  Монтреалскиот протокол за 
супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка („Службен 
Весник на Република Северна Македонија“ број 34/20).

• Конвенцијата е ратификувана со Законот за ратификација на 
Ротердамската конвенција за постапка за претходно добивање 
на согласност за одредени опасни хемикалии и пестициди 
во меѓународниот промет (“Сл. весник на РМ” бр. 83/2010). 
Надлежностите од оваа конвенција се поделени помеѓу МЖСПП, 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 
(обврски поврзани со пестициди) и Министерството за здравство 
(обврски поврзани со индустриски хемикалии (заедно со МЖСПП)).

• РС Македонија ја потпиша Минамата Конвенцијата на 25 јули 2014 
година, додека ратификацијата се случи во 2020 година со Законот 
за ратификација на Минамата конвенцијата за жива. Надлежностите 
од оваа конвенција припаѓаат на МЖСПП. 

Република Северна Македонија е страна на меѓународни правно-
обврзувачки договори за супстанции што ја осиромашуваат озонската 
обвивка, неразградливи органски загадувачи (НОЗ) и Ротердамската 
конвенција за постапка за претходно добивање на согласност за 
одредени опасни хемикалии и пестициди во меѓународниот промет, 
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како и страна кон Конвенцијата за жива (Минамата). Покрај тоа, 
Република Северна Македонија е страна и на регионални правно 
обврзувачки договори, како оние за неразградливи органски загадувачи, 
тешки метали и индустриски несреќи. За таа цел, донесено е конкретно 
законодавство со кое се зајакнува контролата на прометот на 
супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка, а со измените 
на Законот за животната средина, вградени се и правилата за начинот на 
собирање и рециклирање на средствата за ладење. 

9.3. Главни наоди за усогласување на 
законодавството

Усогласеноста на обврските од Базелската и Ротердамската Конвенција, 
е задоволителна, додека пак во однос на Стокхолмската Конвенција не 
се уредени одделни хемикалии што подоцна се внесени и опфатени во 
Конвенцијата. Во однос на Минамата конвенцијата постојат недостатоци 
кои се очекува да се надминат во скоро време со донесување на 
Законот за изменување и дополнување на Законот за животната средина 
и подзаконските акти што произлегуваат од него, додека дел ќе се уредат 
со други закони и подзаконски акти кои се идентификувани во ГАП 
анализата за оваа Конвенција. Дополнително, потребно е донесување на 
национален план за имплементација на обврските од оваа конвенција, 
што се очекува да се донесе во наредните 2 години33. 

Во управувањето со НОЗ, транспонирањето ќе се заокружи со 
донесување на регулатива со која ќе се транспонира Регулативата (ЕЗ) 
бр. 850/2004 за неразградливи органски загадувачи. Во согласност со 
наведеното, а опфатено со Националниот акционен план за безбедно 
управување со хемикалии, потребно е зајакнување на контролата за 
пристап на хемикалии на пазарот, подобрување на информациите 
за хемикалиите присутни на пазарот преку Глобалниот хармонизиран 
систем, подобрување на безбедноста на хемикалиите и заштита на 
здравјето на професионалната и пошироката популација изложена на 
хемикалии, зајакнување и примена на добрите земјоделски практики и 
воспоставување правна рамка во врска со областите со висок ризик во 
контаминирани локации и застарени залихи.

Потребно е натамошнo приближување на законодавството од областа на 
хемикалиите преку донесување на подзаконски акти што произлегуваат 
од Законот за хемикалии, а најитно е потребно усвојување на нов 
Правилник за начинот на класификација и означување на опасните 
хемикалии.

33  Проект на МЖСПП „Зајакнување на националните капацитети за имплементација 
на Минамата конвенцијата за жива со фокус на изработка на стратегија за идентификација на 
локации контаминирани со жива“
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9.4. Спроведување на законодавството

Најважните чекори преземени за имплементација на Законот за 
хемикалии од 2010 година го вклучија одобрувањето од Владата на 
Списокот на супстанции со висок ризик (што предизвикува загриженост) 
(Правилник 2011 година) и Листата на ограничувања и забрани за 
употреба на хемикалии (Правилник 2014 година ). На интернет страната на 
секторот за хемикалии при Министерство за здравство може да се најдат 
информации за правните субјекти кои вршат промет и употреба на 
хемикалии и прекурзори, како и листа на одобрени биоцидни производи, 
како информации до компаниите и корисниците за воведувањето на 
Глобално хармонизираниот систем за класификација и означување 
на хемикалиите (GHS) и спроведувањето на регистрација, евалуација, 
овластување и ограничување на Регулатива за хемикалии (REACH). 
Предизвиците во спроведувањето се главно поврзани со капацитетот. 

Во 2013 година, земјата го забрани увозот и употребата на азбест и 
материјали што содржат азбест. Отпадот што содржи азбест е регулиран 
со Законот за управување со отпад од 2004 година и Правилникот за 
постапување со отпад од азбест и отпад од производи што содржат 
азбест од 2006 година. Посебна ќелија на депонијата Дрисла во Скопје 
е наменета за депонирање и складирање на отпадот од азбест. Сепак, 
експертите сметаат дека отпадот од азбест се отстранува и на други 
депонии заедно со други видови отпад.

Исто така, во смисла на управувањето со супстанциите што ја 
осиромашуваат озонската обвивка, преземени се низа активности 
за спроведување на одредбите од Монтреалскиот протокол што 
резултираа со елиминација на 99% од потрошувачката на хемикалии од 
оваа група во земјата. Во однос на групата на неразградливи органски 
загадувачи, во 2004 година подготвен е Национален имплементационен 
план (НИП) за намалување и отстранување на НОЗ (2005) и спроведени 
се активности за евиденција и отстранување на полихлорирани 
бифенили (ПХБ). Во овој контекст, направена е детална идентификација 
на опремата и отпадот со ПХБ, изградено е времено складиште за ПХБ-
опремата и инсталирана е технологија за третман (третирани се 170 
тони ПХБ-трансформатори). Во периодот 2012-2014 година, спроведени 
се активности за ажурирање на НИП, со дополнително вградување на 
акции за намалување и отстранување на новите 10 НОЗ. Во насока на 
спроведување на приоритетите и акциите од НИП, пристапено е кон 
решавање на историскиот проблем со отпадот од НСН во депонијата 
ОХИС, Скопје. 

http://zdravstvo.gov.mk/sektor-za-hemikalii/
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Како и во другите земји, хемикалиите беа третирани како поединечни 
групи кон кои имаше пристап во низи/секвенци, преку спроведување 
и исполнување на обврските кои произлегуваат од горенаведените 
конвенции, за посебни групи хемикалии. Затоа, глобалните трендови 
се стремат кон интегриран пристап во управувањето со хемикалиите 
и воведен е стратешки пристап во управувањето со хемикалии во 
сите фази од животниот век опфатени со една заедничка глобална 
иницијатива за интегрирано управување со хемикалии (SAICM). 
Република Северна Македонија е активно вклучена во оваа иницијатива, 
како на глобално, така и на регионално ниво, додека на национално 
ниво беше меѓу првите земји кои имплементираа проект за вградување 
на хемикалиите во развојното планирање на земјата34. 

Контаминирани подрачја

„ОХИС“ или органско-хемиската индустрија Скопје беше најголема 
фабрика за хемикалии во Македонија за производството на пластични 
маси и производи од нив (влакна, цевки, фолии), детергенти и козметика, 
базни хемикалии, средства за заштита на растенијата, бои, лакови и 
друго. Како комбинат од 18 погони, ОХИС бил граден во периодот од 
1958 до 1965 година и работеше до 1995 година. 

Со оглед на широкиот спектар на производи што бил произведуван во 
овој комбинат, оваа локација со години претставува т.н. жешка точка 
од аспект на животна средина поради потврдените и претпоставувани 
влијанија поврзани со неправилно оставени и одложени различни 
видови на хемикалии (неразградливи органски загадувачи, жива и други 
непознати хемикалии). 

Со цел идентификација и елиминација на опасностите, направени се 
неколку детални истражувања и планирања на низа на мерки:

•  Во 2007 година, компанијата Ептиса изврши истражувања 
на локацијата -  геоелектрично (отпорно) мапирање со цел 
да се проценат можните зони на аномалија што укажуваат на 
контаминација на почвата и подземните води со HCH и Hg и да се 
предложи стратегија за санација на локацијата (проект финансиран 
од ЕУ, управуван од Европската агенција за реконструкција)

•  Интрузивни истражувања спроведени од ENACON s.r.o. во 2007-
2008 година со цел: да се проценат нивоата на контаминација 
на почвата, подземните води и градежните материјали, 
карактеризирање на двете депонии на отпад од HCH изомери и 
да го оцени потенцијалното влијание врз домашниот зеленчук во 
близина на локацијата на ОХИС.

34  Извештај за состојбата со управувањето со хемикалии, МЖСПП/УНДП, Проектна 
канцеларија SAICM, 2010 година
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•  Карактеризација на локација (депонија за HCH) и оценка на 
ризици во 2018 година (“Provision of services on the Site Investigation 
related to Removal of Technical and Economic Barriers to Initiating the 
Clean-up Activities for Alpha-HCH, Beta-HCH and Lindane Contaminat-
ed Sites at the Organic Chemical Industry of Skopje AD (OHIS)”)

Со цел да се реши долгогодишниот проблем со техничкиот HCH отпад 
(линдан и неговите изомери) депониран во кругот на фабриката 
ОХИС (мала и голема депонија), Министерството за животна средина 
и просторно планирање преку својата проектна канцеларија за 
перзистентни органски загадувачи (POPs) во 2015 година отпочна 
реализација на проектот „Отстранување на техничките и економските 
бариери за започнување на ремедијацијата на локациите контаминирани 
со α-HCH, β-HCH и линдан во ОХИС“. Проектот финансиски е подржан 
од GEF (Глобален Еколошки Фонд) и имплементиран од Организација за 
индустриски развој при Обединетите Нации (UNIDO). 

Како резултат на подготвителните активности, беше комплетирана 
целосна документација за објавување на меѓународен тендер од 
страна на ОН35 агенцијата одговорна за имплементација на проектот 
(UNIDO), за избор на најдобро решение/технологија за деконтаминација 
на малата депонија со линдан сместена во кругот на ОХИС. 

За таа цел цел, УНИДО склучи договор со избраниот најдобриот 
понудувач за чистење на линданот од малата депонија во Охис и третман 
надвор од државата. Подготвен беше и одобрен План за ремедијација 
што поминал трикратна ревизија, по основ на што избраната компанија 
изврши подготвителни активности на терен и отпочна со безбедното 
чистење на линданот. Деновиве овие активности на УНИДО завршија, 
а активностите за расчистување на линданот од малата депонија 
продолжуваат со поддршка на УНОПС36. Проценките се дека трошоците 
поврзани со расчистување на малата депонија би изнесувале околу 10 
милиони евра. 

Во меѓувреме, продолжуваат активностите за собирање на 
преостанатите потребни средства (во рамки на фонд37) за 
продолжување на активностите за чистење на линданот од малата, и 
понатаму од големата депонија за линдан. Отпочнати се и активности за 
истражување и потврда на дополнителни количини линдан депониран на 
локација наречена Пеленица во околината на Драчево.

Дополнително, во делот на расчистување на историско загадување од 
локацијата на ОХИС, во февруари 2021 година беше транспортирана 
последната пратка од околу 4,6 тона иницијатори и 5,2 тони хемикалии со 

35  Обединиети Нации
36  Канцеларија на Обединети нации за проектни услуги (УНОПС)
37  Повеќепартнерски фонд за животна средина
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непознат состав кон постројка за уништување во Франција. Од државата 
се извезени следните отпадни хемикалии од АД ОХИС Скопје:

• 25 тони акрилонитрил мономер (крајна дестинација за отсранување 
ВАЛОРЕЦ Сервисес АГ од Базел „SUEZ“ Германија)

• 15 тони отпадна хемикалија со непознат состав, отпаден терет-бутил 
хидропероксид, иницијатор перкабокс амин, иницијатоер преоксан 
БЦЦ и иницијатор бутилхидропероксид 70%. (крајна дестинација за 
отсранување TREDI SA, Франција)

• 84 буриња (15.120 кг) отпаден метанол (крајна дестинација за 
отстранување во Бугарија).

• 13,5 тони винилхлорид мономер (крајна дестинација за уништување 
ВАЛОРЕЦ Сервисес АГ од Базел „SUEZ“ Германија)

• 4,6 тона иницијатори и 5,2 тони хемикалии со непознат состав 
(Франција)

Понатаму, изготвена е листа на контаминирани подрачја на која се 
идентификувани вкупно 16 контаминирани подрачја (жешки точки), кои 
се поделени во следните категории:

А) Подрачја со висок ризик за животната средина

• ОХИС

• Бучим, рудник за бакар 

• Топилница Велес

Б) Подрачја со среден ризик за животната средина

• Лојане

• САСА Рудник

• Силмак (Југохром)

• Тораница

• Макстил

• Злетово рудник

• РЕК Битола

В) Подрачја со низок ризик за животната средина
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• ФЕНИ Индустри Кавадарци

• Злетово - Фабрика за вештачки ѓубрива во Велес

• РЕК Осломеј во Кичево

• Кожара Годел во Скопје

• ОКТА Рафинерија

• Тане Цалески во Кичево

Согласно подготовената физибилити студија во која се идентификувани 
овие контаминирани подрачја, вкупниот трошок за ремедијација 
изнесува 77,000,000 ЕУР38

 
Понатаму, за 5 од идентификуваните контаминирани подрачја се 
направени детални физибилити студии за проценка на ризиците и 
планови за ремедијација. Овие студии се направени во 2007 година со 
помош на ЕУ финансирање, но до ден денешен, со исклучок на ОХИС, 
овие студии не се реализирани и никакви мерки за ремедијација не се 
преземени.

Листата на контаминирани подрачја е подготвена пред 15 години и 
никогаш потоа не е ажурирана.

9.5. Административни капацитети и 
институционална поставеност во 

управувањето со хемикалии

Иако обврските поврзани со спроведувањето на конвенциите се јасно 
поделени меѓу горенаведените институции, сепак имплементацијата 
подразбира вклучување на и соработка со поголем број други 
институции во земјата. 

Министерството за животна средина и просторно планирање

Надлежностите за управување со хемикалиите во рамките на 
Министерството за животна средина и просторно планирање се во 
рамките на посебно Одделение за хемикалии и индустриски несреќи 
што е дел од Управата за животна средина, орган во состав на 
Министерството. Одделението се занимава со две области поврзани 
со контролата на опасните хемикалии: 1) Спречување на хаварии со 
присуство на опасни супстанции и 2) Управување со одредени групи на 

38  https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/Annex_9_Special_Study_E__
Industrial_Contaminated_Sites_.pdf 

https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/Annex_9_Special_Study_E__Industrial_Contaminated_Sites_.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/Annex_9_Special_Study_E__Industrial_Contaminated_Sites_.pdf
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хемикалии.

Според систематизацијата  на работни места во МЖСПП, во ова 
одделение за хемикалии и индустриски несреќи се предвидени пет 
работни позиции, но во моментот надлежностите и задачите на ова 
одделение ги извршуваат три вработени лица.  

Спроведувањето на обврските од меѓународните договори за 
управување со хемикалии Стокхолмска и Минамата конвенциите  е 
потпомогната на проектна канцеларија што функционира како дел од 
Министерството за животна средина и просторно планирање: 

1) Проектна канцеларија за заштита на озонската обвивка (www.ozo-
neunit.mk), и 

2) Проектна канцеларија за неразградливи органски загадувачи (www.
pops.org.mk).

Националната канцеларија за НОЗ е формирана  во рамките на МЖСПП 
како единица за координација на национални активности насочени 
кон подготовка на сеопфатен национален имплементационен план за 
редукција и елиминација на НОЗ во Македонија (НИП) и од 2002 година 
спроведени се интензивни активности за исполнување на обврските кон 
Стокхолмската Конвенција и приклучување кон глобалната акција за 
редукција и елиминација на НОЗ-хемикалии и успешно се реализирани 
дваесетина проекти. Во 2017 година националниот имплементационен 
план е ажуриран. 

Канцелариите за НОЗ и озон се активно вклучени во меѓународните, 
регионалните и билатерални соработки со сите релевантни чинители 
активни во глобалната мрежа за безбедно управување со хемикалиите 
и имаат успешно реализирано дваесетина проекти на полето на 
имплементација на Стокхолмската конвенција, но и пошироко и 
сеопфатно безбедно управување со хемикалии (SAICM). Тие се одговорни 
да го олеснат спроведувањето на Мултилатерални спогодби одобласта 
на животната средина поврзани со хемикалиите во името на МЖСПП: 
Виенска конвенција за заштита на озонската обвивка, Монтреалски 
протокол за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка, 
Стокхолмската конвенција за неразградливи органски загадувачи 
(НОЗ), лиценцирањето и следењето на потрошувачката на одредени 
хемикалии (СООО и НОЗ) со користење на посебно изработени 
софтвери (база на податоци) што ги содржат достапните податоци за 
извоз, увоз и потрошувачка на овие хемикалии врз основа на извештаи 
од потрошувачите. Во таа насока, канцелариите за НОЗ и озон имаат 
обврски за мониторинг, намалување и конечна елиминација (ако постои 
можност) на релевантните хемикалии, и институционално јакнење и 
подигање на јавната и професионалната свест за управувањето како 
поддршка на хемиската безбедност . 
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Министерство за здравство

Управувањето со хемикалиите во рамките на МЗ се врши преку 
посебен Сектор за хемикалии. Во Секторот се вршат работи што се 
однесуваат на стручни прашања кои се од значење за хемикалиите, а 
што произлегуваат од примената на законските одредби во врска со 
издавањето на одобрение за ставање во промет на отрови, испитувањето 
на составот, распоредувањето во група на токсичност, увозот/извозот 
и превозот на отрови и хемикалии, како и се изготвуваат соодветни 
решенија, одобренија, согласности односно мислења по истите. Во 
Секторот се води електронско следење на податоците од софтверот во 
врска со одобрените хемикалии, нивното распоредување во соодветна 
група, прометот со хемикалии, се следи состојбата со производството 
и прометот со отровите и хемикалиите и за констатираните состојби се 
предлагаат мерки за надминување на одделни проблеми итн.

Работите од делокругот на Секторот се извршуваат преку: 1) Одделение 
за управување со хемикалии и 2) Одделение за инспекциски надзор на 
хемикалии.

Министерство за здравство, Сектор за хемикалии има за цел 
обезбедување помош во спроведувањето на Законот за хемикалии и 
помош на целата индустрија во разбирање и примена на обврските 
и одговорностите што ќе произлезат од новиот закон. Агенцијата за 
лекови има потреба за воспоставување на одржлив Интегриран 
Регистар на Хемикалии, составен од Регистар на хемикалии и Регистар 
на биоцидни производи (како и податоци за препарати за заштита на 
растенијата), кој е замислен како електронска база на податоци, каде 
би се регистрирале хемикалиите кои се произведуваат или увезуваат во 
Македонија. Агенцијата за лекови работи на воспоставување основа за 
етаблирање на интегрираниот регистар. 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Фитосанитарна управа/Сектор за агрохемија ги врши најсложените 
работи стручно аналитички и оперативни во врска со средствата за 
заштита нарастенијата и вештачките ѓубрива, кои се употребуваат во 
земјоделството и сродните области, врши стручна аналитичка работа на 
предмети во врска со тоа итн.

Меѓу-секторски тела

Законот за хемикалии дава надлежност на Владата на Република 
Македонија да формира меѓу-секторско тело за хемикалиите, такво 
тело е формирано, но не функционира39.

39  Извештај за состојбата со управување со хемикалиите во Република Македонија, 
МЖСПП, УНДП, Проектно одделение за SAICM, 2011 год
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9.6. Препораки

Препораки за усогласување на законодавството за хемикалии

• Во делот на Минамата конвенцијата дел од недостатоци се 
надминуваат со донесување на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за животната средина и воведување на 
правна основа што ги регулира контаминираните подрачја, а 
дополнително е потребно да се донесат подзаконските акти што 
произлегуваат од него. Дополнително, потребно е транспорнирање 
на ЕУ Регулативата за жива 2017/852 и донесување на национален 
план за имплементација на обврските од оваа конвенција, што се 
очекува да се реализира во наредната година со веќе отпочнат 
проект на канцеларијата за НОЗ. 

• Во делот на НОЗ неопходно е транспонирање на Регулативата (ЕЗ) 
бр. 850/2004 за неразградливи органски загадувачи. 

• Во делот на управување со квалитетот на води, ревидираната ЕУ 
директива за квалитет на вода за пиење ќе биде неопходно да се 
транспонира во нашето законодавство.

Препораки за зајакнување на административните капацитети 

• Спроведувањето на обврските од конвенциите подразбира 
вклучување на бројни институции во земјата, а тоа пак бара редовна 
комуникација, како и добра координација и соработка меѓу нив. 
Недостасува дефинирана рамка за меѓусебна комуникација и 
соработка иако досега во рамки на различни проекти во неколку 
наврати биле формирани ралични меѓу-секторски тела за 
спроведување на различните спогодби40. Неопходно е да се изнајде 
долгорочно и одржливо институционално решение за интегрирано 
управување со хемикалии и отпад што ќе обезбеди постојана 
комуникација и добра соработка меѓу вклучените институции, како 
и надградба на човечките и техничките капацитети за да се осигура 
навремено и целосно спроведување на обврските.

• Во иста насока, потребно е ревидирање на надлежностите и 
задачите на одделението за хемикалии при МЖСПП кое одделение 
носи најголем товар од обврските и одговорностите во управувањето 
со хемикалии за да одговори на актуелниот обем на работа со кои 

40  Раководниот комитет за Стокхолмската конвенција.
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се носи ова одделение.

Препораки за Спроведување на законодавството

• Неопходно е обезбедување финансиски средства за 
воспоставување и операционализирање на Регистарот на 
хемикалии, развој на REACH канцеларија за поддршка (help desk), 
како и негово вклучување во мрежата на веќе регистрираните 
канцеларии за поддршка. 

• Потребна е едукација на вработените во Бирото за лекови и 
Министерството за здравство за спроведувањето на одредбите 
од Законот за хемикалии, во делот на Глобално хармонизираниот 
систем на класификација, означување и пакување, 

• Потребно е зајакнување на капацитетите, преку обуки и подигнување 
на јавната свест, како за индустријата, така и за засегнатите страни 
кои работат со оваа проблематика. 
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10. ЗАШТИТА ОД БУЧАВА

10.1. Релевантно ЕУ законодавство за бучава

Под – поглавјето бучава претставува составен дел од Поглавјето 27. 
Законодавството на ЕУ за заштита од бучава има за цел преземање мерки 
и активности за избегнување, спречување и намалување на бучавата преку 
воспоставување на задолжителни технички стандарди за производите. 
Притоа, најважните правни алатки се воспоставените граници за 
емисија на бучава за одредени производи, како што се: моторни возила, 
мотоцикли, гуми, авиони, апарати за домаќинство и надворешна опрема. 
Дополнително, две нови области се утврдените оперативни ограничувања 
поврзани со бучавата на аеродромите, како и создавањето на карти за 
бучава и акциони планови со цел да се намали бучавата од околината. 
Се што е поврзано со под – поглавјето бучава е опфатено во ЕУ 
законодавството и е регулирано со следните ЕУ директиви и регулативи: 

Директива за бучава во животната средина 2002/49/ЕС

Директивата за бучава во животната средина 2002/49/EC од 25 Јуни 
2002 има за цел да обезбеди заеднички пристап на ЕУ за избегнување, 
спречување или намалување на штетните ефекти од изложеноста 
на бучава. Директивата не вклучува заедничка цел за намалување 
на бучавата ниту ограничувања на бучавата во ЕУ. Тоа бара земјите – 
членки да назначат надлежни органи кои ќе подготват “стратешки карти 
за бучава” за главни патишта, железници, аеродроми и агломерации 
употребувајќи усогласени индикатори за бучава. Во согласност со 
одредбите од Архуската конвенција, директивата бара јавноста да 
биде информирана и консултирана во врска со изложеноста на 
бучава, нејзините ефекти и мерките што се разгледуваат за справување 
со бучавата. Исто така, директивата не поставува никакви гранични 
вредности и не пропишува мерки кои треба да се усвојат, таа бара 
надлежните органи да подготват акциски планови за намалување на 
бучавата каде што е потребно и да го задржат квалитетот на бучава каде 
што е добро. 

Директивата за бучава во животната средина е главен ЕУ закон за 
идентификација на нивоата на бучава и како да се постапува со нив. 
Фокусот е ставен на четири акциони области:

• утврдување на изложеноста на бучава во животната средина и 
проценка на здравствените ефекти од истата на ниво на едно 
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живеалиште

• информациите за бучавата во животната средина се достапни за 
јавноста

• спречување и намалување на бучавата во животната средина 

• зачувување на бучавата во животната средина во области каде што 
е добро

Директивата бара ЕУ Земјите да подготват и објават стратешки карти за 
бучава и акциски планови за управување со бучава секои 5 години за:

• агломерации со повеќе од 100 000 жители 

• главни патишта (повеќе од 3 милиони возила годишно)

• главни железници (повеќе од 30 000 возови годишно)

• главни аеродроми (повеќе од 50 000 полетувања или слетувања 
годишно, вклучувајќи мали авиони и хеликоптери)

Директива 2012/34/EU од Европскиот Парламент и од Советот од 21 
Ноември 2012 воспоставува единствена Европска железничка област  

Директивата стапила во сила на 15 Декември 2012 и треба да се 
транспонира до 16 Јуни 2015. Оваа директива се применува за употреба 
на железничка инфраструктура за домашни и меѓународни железнички 
услуги.

• Од управителите за инфраструктура се бара да одобрат пристап 
до недискриминирачки железнички претпријатија кои работат на 
европската железничка мрежа.

• Принципот на отворен пристап се применува за употреба за 
железничка инфраструктура за домашни и меѓународни железнички 
услуги.

• Земјите – членки може да исклучат одредена мрежа и услуга 
од задолжителниот режим за пристап до пругата, како што се 
локални и регионални самостојни мрежи, мрежи наменети за 
функционирање само на урбани и приградски патнички железнички 
пруги, или инфраструктура чијшто колосек е различен од главната 
железничка мрежа во рамките на ЕУ.

• Основните одредби на директивата ги утврдуваат барањата и 
процедурите за распределба на капацитетот на железничката 
инфраструктура и методите за пресметка и наплата на 
инфраструктурни наплати.

Оваа директива ги утврдува:

• Правилата што се применуваат за управувањето со железничката 
инфраструктура и за железничките транспортни активности на 
железничките претпријатија кои се основани или треба да се 
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основаат во земјите – членки.

• Критериумите кои се применуваат за издавање, обновување или 
измена на дозволи од земјите – членки наменети за железнички 
претпријатија кои се или ќе бидат воспоставени во ЕУ.

• Принципите или процедурите што се применуваат за поставување 
и наплата на давачките за железничката инфраструктура и 
распределба на капацитетот на железничката инфраструктура.

Директива 2000/14/ЕС – бучава – опрема за употреба  на отворено

Директивата 2000/14/ЕС од Европскиот парламент и од Советот од 8 Мај 
2000 има за цел приближување на законите на земјите – членки кои се 
однесуваат на стандардите за емисии од бучава, процедурите за оцена 
на сообразност, одбележување, технички документации и собирање 
податоци во врска со емисии од бучава во животната средина од 
опрема за употреба на отворено. Тоа ќе придонесе за непречено 
функционирање на внатрешниот пазар, заштитувајќи го здравјето и 
благосостојбата на луѓето. 

Оваа директива ја опфаќа само опремата која се наоѓа на пазарот 
или е пуштена во употреба како цела единица соодветна за наменета 
употреба. 

Регулатива 2014/540 – Ниво на звук од моторни возила и од заменски 
системи за придушување

Оваа регулатива има за цел да ја подобри заштитата на животната 
средина и безбедноста на јавноста  и да обезбеди подобар квалитет на 
живот и здравје на луѓето во ЕУ преку намалување на главните извори на 
бучава предизвикани од моторни возила.

Директива од Советот 86/594/EEC од 1 Декември 1986 за воздушна 
бучава што ја емитуваат апаратите за домаќинство

Оваа директива опфаќа одредби кои се однесуваат на:

• Општи принципи во врска со објавувањето на информации за 
воздушната бучава емитирана од апаратите за домаќинство

• Методи за мерење за определување на воздушната бучава 
емитирана од апаратите за домаќинство

• Аранжмани за мониторинг/следење на нивоата на воздушната 
бучава емитирана од апаратите за домаќинство

10.2. Усогласеност на ЕУ законодавството и 
соодветното домашно законодавство
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Најголем дел од обврските содржани во ЕУ законодавството, кои 
се однесуваат  на подрачјето заштита од бучава се усогласени со 
националното законодавство. Законот за заштита од бучава е усогласен 
со Рамковната Директива на ЕУ 32002L0049 (Директива за бучава во 
животната средина 2002/49/ЕС), која се однесува на проценување и 
управување со бучава во животната средина.  Досега се донесени и 
сите подзаконски акти со кои Директивата на ЕУ 32002L0049 е целосно 
транспонирана во законодавството на Република Македонија во врска 
со заштита од бучава во животната средина.

Закон за бучава во животната средина (Службен весник на РМ број 
79/2007, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 151/21)

Законот за бучава во животната средина е закон кој ги регулира 
основните принципи за управување со бучавата во животната средина. 
Законот е направен според теркот на европските закони, со цел да се 
воспостави една општа правна рамка за регулирање на бучавата во 
животната средина на интегриран и сеопфатен начин. Во него директно 
се пренесени барањата од Директивата 2002/49/ЕЗ на Европскиот 
парламент и на Советот од 25 јуни 2002 во врска со проценувањето и 
управувањето со бучава во животната средина.

Законот за заштита од бучава во животната средина ги транспонира 
одредбите кои се однесуваат на: 

• Изворите на бучава во животната средина

• Граничните вредности на ниво на бучава во животната средина

• Индикатори за бучава во животна средина

• Управување и мониторинг со бучава во животна средина

• Методи за оценување на штетни ефекти

• Изработка, донесување и спроведување на плански документи

• Мерки за заштита од бучава во животна средина 

• Информативен систем

• Инспекциски надзор и надлежни органи

Врз основа на одредбите од Закон за заштита од бучава развиени се 
11 подзаконски акти кои ја зголемуваат усогласеноста на националното 
законодавство со законодавството на ЕУ за заштита од бучава и се 
однесуваат на индикатори за бучава, мониторинг и инспекциски надзор 
на бучавата во животната средина.

• Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, 
начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење 
на единствената евиденција за спроведената едукација  „Службен 
весник на РМ“ бр. 118/11 од 01.09.2011 год.)
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• Одлука за утврдување под кои случаи се смета дека е нарушен 
мирот на граѓаните од штетна бучава („Службен весник на РМ“ бр. 
1/09 од 01.01.2009 год.)

• Правилник за формата и содржината на жигот на Државниот 
инспекторат за животна средина, овластениот инспектор за животна 
средина на општината и општината во градот Скопје и овластениот 
инспектор на градот Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 112/07 од 
19.09.2007 год.)

Донесените подзаконски акти за индикатори на бучава 
во животната средина ги изразуваат граничните 
вредности на ниво бучава во животната средина.  
Согласно член 9 од Законот за заштита од бучава, забрането е 
емитирање на бучава во животнатa средина која е над пропишаните 
гранични вредности. Се пропишуваат гранични вредности кои се 
однесуваат за ограничување на нивоата на сите извори на бучава, 
вклучувајќи ги временскиот период, местоположбата на изворот и 
видовите на подрачјата и областите во кои се создава бучава, со цел 
избегнување, спречување или намалување на штетните ефекти врз 
човековото здравје и врз животната средина. Граничните вредности ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на здравството во согласност со 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина и министерот кој раководи 
со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
внатрешните работи.

• Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 147/08 од 26.11.2008 год.)

• Правилник за примената на индикаторите за бучава, дополнителни 
индикатори за бучава, начинот на мерење на бучава и методите 
за оценување со инидкаторите за бучава во животната средина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 117/08 од 29.08.2008 год.)

Индикаторите за бучава се користат со цел да се утврдат стандардите 
за заштита од бучава и нивото на бучава во животната средина, 
односно граничните вредности на бучавата во животната средина, 
процена и предвидување на состојбата со бучавата, изработка на 
стратешки карти на бучава и планирање на мерки за заштита од бучава. 
Индикатори на бучава, според овој закон, се:

• индикатор на вкупна изложеност на бучава (целодневна бучава) во 
животнaта средина;

• индикатор за изложеност на бучава во текот на ноќта;

• индикатор за изложеност на бучава во текот на денот;

• индикатор за изложеност на бучава во текот на вечерта и  

• дополнителни индикатори за бучава.  

Исто така, директива 2000/14/ЕС – бучава – опрема за употреба на 
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отворено, во голема мера е транспонирана преку Правилник за 
поблиските видови на посебните извори на бучава како и услови кои 
треба да ги исполнуваат постројките, опремата, инсталациите и уредите 
кои се употребуваат на отворен простор во поглед на емитираната 
бучава и стандардите за заштита од бучава („Службен весник на РМ“ 
бр.142/13 од 17.10.2013 год.)

10.3. Спроведување на законодавството

Согласно Законот за заштита од бучава, МЖСПП како надлежен орган е 
должно да ги изработи, донесе и спроведе следните документи:

• Стратешки карти за бучава

• Акциони планови за бучава

Стратешките карти за бучава задолжително се изработуваат за сите 
агломерации, главни  патишта, главни железнички  пруги и главни 
аеродроми на  територијата  на Република Македонија. Стратешките 
карти за бучава за населени места  и  подрачја од посебен интерес  се  
изработуваат по потреба врз основа на одлука донесена од правното 
лице кое управува со подрачјето. Потоа, врз основа на стратешките 
карти за бучава се изготвуваат акциони планови за бучава во животната 
средина. Акционите планови за бучава содржат анализи на постојната  
состојба со бучавата, процена, предвидувања и мерки за намалување 
и спречување на бучавата, поврзани со надминување на граничните 
вредности на определен индикатор на бучава во подрачјата на 
агломерациите, населените места и подрачја од посебен интерес, и  
во близина на  главните патишта, главните железнички пруги, главните 
аеродроми на територијата на Република Македонија. 

Органите на државната управа, органите на општините, градот Скопје 
и општините во градот Скопје се должни да ги преземаат мерки за 
заштита од бучава, односно:

• да спроведуваат соодветен мониторинг на бучавата согласно 
со програмите за мониторинг на државните и локални мрежи за 
мониторинг со цел мерење, следење и  контрола на состојбите на 
бучавата во областите на животната средина;  

• да превземаат повремено ограничување на емисијата на бучавата 
од изворите

• да ограничат или забранат емисија на звук од изворот кој го предава

• да вршат акустични мерења за проверка и постојан надзор на 
состојбата со бучавата

• да ја информираат јавноста за состојбата на бучавата

• да превземаат други мерки со цел за заштита со цел за заштита од 
бучава
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За мониторинг на бучавата на подрачјето на општините, градот Скопје 
и општините во градот Скопје можат да воспостават локални мрежи за 
мониторинг по претходно добиено мислење од надлежениот орган за 
вршење на стручни работи од областа на животната средина, а под 
услови и начин уредени со овој закон и Законот за животната средина.

Министерот кој раководи со органот надлежен за работите од областа 
на животната средина донесува годишна програма за работа на 
државната мрежа за мониторингот на бучавата.

Општините и градот Скопје донесуваат годишна програма за работа на 
локалната мрежа за мониторингот на бучавата, која ја доставуваат на 
одобрување до органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина.

10.3.1. Недостатоци во спроведувањето на 
законодавството за бучава

Одредување на агломерации

Агломерациите, главните патишта, главните железнички пруги, главните 
аеродроми и подрачја од посебен интерес кои не припаѓаат во 
утврденатa агломерација за кои треба да се подготвуваат стратешки 
карти за бучава се претставени на cликата.

Слика8. Агломерации и објекти за кои треба да се изработат стратешки карти за бучава

Понатаму, МЖСПП е надлежно за изработка, донесување, користење 
и чување на Стратешки карти и акциони планови за бучава за главни 
патишта, главни железнички пруги и главни аеродроми. Исто така и 
Советот на општините и на градот Скопје на предлог на градоначалникот 
на општините и на градот Скопје се надлежни за изработка, донесување, 
користење и чување на стратешки карти и акциони планови за бучава за 
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агломерации и за населени места. Доколку станува збор за подрачјето 
од посебен интерес, во тој случај правното лице кое управува со тоа 
подрачје е надлежно за изработка на стратешката карта и акциониот 
план за бучава за подрачје од посебен интерес. 

Стратешки карти за бучава и акциони планови

Сепак и покрај постоечките агломерации, но и одредените локации и 
објекти за кои треба да се изработат стратешки карти, иако законска 
обврска сепак Министерството досега нема изработено стратешки 
карти за бучава, а со тоа недостигаат и акциони планови за бучава. 
Со тоа недостигаат и анализи на состојбата со нивото на бучава а 
недостигаат и мерки за намалување и спречување на бучавата на 
одредени локации. 

Мерење и мониторинг на бучава

Освен во елаборатите за животна средина, но и А и Б еколошките 
дозволи каде што некој од операторите се задолжуваат да спроведуваат 
мерења за бучава, односно да вршат мониторинг на нивото на бучава, 
нивото на бучава се следи и преку Центрите за јавно здравје во Скопје, 
Битола, Куманово и Кичево. Мерењата се вршат два пати годишно 
во согласност со одредбите од Законот за бучава, а интензитетот се 
следи согласно основните индикатори за бучава кои се дефинирани 
во Правилникот за примена на индикаторите за бучава, дополнителни 
индикатори за бучава, начинот на мерење на бучава и методите за 
оценување со индикаторите за бучава во животната средина. 

Сепак и покрај мерењата, а и одредените надминувања кои се 
евидентни согласно Годишниот извештај за животна средина,41 нејасно 
е какви мерки се преземени со цел надминување на состојбата, 
односно намалување на нивото на бучава на овие локации.

Во однос на бучавата која се емитува од индустријата и комерцијалните 
објекти, и покрај обврската за известување кон МЖСПП сепак нема 
податоци за мониторингот кој е спроведен од страна на индустриските 
објекти, а голем дел од нив не ги исполниле своите законски обврски да 
достават извештаи во Министерството.

Катастар на загадувачи со бучава

Во однос на катастарот на загадувачи со бучава, обврска за негово 
ажурирање има Македонскиот информативен центар за животна 
средина. И покрај обврската овој катастар не е јавно достапен и нејасно 
е дали се ажурира навремено и соодветно.

Урбанистичко планирање

Регулирањето на нивото на бучава претставува огромен проблем и 
во процесот на урбанистичко планирање. Имено, при подготовката 
на Деталните урбанистички планови но и издавањето на употребните 
дозволи за различни објекти кои се составен дел на поголем објект не се 
води грижа за законските прописи поврзани со бучава. Па така кафеана 

41  Годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 
2021 година
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или ноќен бар може да добие употребна дозвола за извршување 
на дејноста и во станбена зграда која во најголем дел се користи за 
домување. Слична е и ситуацијата во процесот на урбанистичкото 
планирање каде што не се води грижа за планирањето на објекти од 
кои е можно поголемо емитување на бучава (трговски центри, деловни 
објекти и сл.)

10.4. Административни капацитети и 
институционална поставеност

Надлежен орган за областа бучава во животната средина, особено за 
воспоставување на политиките и спроведување на Законот за заштита 
од бучава во животната средина и прописите донесени врз основа на 
овој закон, е МЖСПП, УЖС и единиците на локалната самоуправа (ЕЛС). 

Кај сите овие тела недостасува соодветна административна структура. 
Според постоечката систематизација на МЖСПП, Одделението за 
заштита од бучава во животната средина функционира како дел од 
Секторот за животна средина во рамките на Управата за животна средина 
и работи согласно Законот за заштита од бучава („Службен весник на 
РМ“ бр. 79/07,124/10 и 47/11) и подзаконските акти кои произлегуваат 
од него. Единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) се одговорни за 
воспоставување на локални мониторинг мрежи за управување со  
бучава и спроведување активности за соодветна контрола на бучавата 
во животната средина. Во согласност со Законот за заштита од бучава во 
животната средина, податоците од мерењето и следењето на нивоата 
на бучава се доставуваат до Македонскиот информативен центар за 
животна средина. Инспекциски надзор над примената на законот и 
прописите донесени врз основа на законот врши Државниот инспекторат 
за животна средина, како и овластените инспектори за животна средина 
во единиците на локалната самоуправа. Одделни надлежности во 
управувањето со бучавата имаат и Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат, орган во состав на Министерството за здравство во однос 
на контрола на бучавата од здравствен аспект, односно за процена на 
штетното влијание на бучавата во животната средина, врз здравјето на 
населението кое е изложено на истата. Министерството за економија 
има надлежност во однос на контрола на бучавата која се создава од 
производи и ЕЛС во однос на бучавата која се создава од угостителски, 
занаетчиски и туристички дејности.

Целосна заштита од бучавата во животната средина ќе се постигне со 
воспоставување на систем на изработка и спроведување на стратешки 
карти за бучава и акциони планови за бучава. Со овие документи ќе се 
добие целосен приказ за нивото на бучава во животната средина како 
и мерките кои треба де се превземат на местата каде е зголемено 
нивото на бучавата се со цел намалување на нивото на бучава, а со 



131

Извештај во сенка за Поглавје 27

БУ
ЧА

ВА

тоа и намалување на штетните ефекти кои произлегуваат од истата за 
здравјето на човекот и за целата животна средина воопшто. 

Во однос на мониторингот на бучава, центрите за јавно здравје во Битола, 
Кичево и Куманово (и Скопје до 2005 година) вршат мерења на нивоата 
на бучава во животната средина и процена на штетното влијание 
на истата врз населението изложено на бучавата, на повеќе мерни 
места, а обработените резултати се доставуваат до Македонскиот 
информативен центар за животна средина, каде се одржува и 
ажурира Катастар на загадувачи од бучава. Собраните, верификувани 
и обработени податоци и информации за состојбата со бучавата во 
животната средина, претставуваат официјална база на податоци за 
состојбата со бучавата во животната средина, која служи како основа 
за управување и заштита од бучава. Притоа, направен е првиот чекор 
за воспоставување на државна мрежа за мониторинг на бучава во 
животната средина со донесувањето на Одлуката за формирање на 
државна мрежа за мониторинг на бучавата во животната средина. 

Надлежности на одделението за заштита од бучава во животната 
средина се:

• изработка на стратешки карти за бучава и акциони планови за 
бучава 

• учествува во организирање на јавни расправи за изработка на 
Акциони планови за бучава

• подготвува извештај за состојбата од јавноста, ја следи состојбата 
со бучава 

• предлага годишна програма за работа на државната мрежа за 
мониторинг на бучава

• дава мислења по годишната програмаза работа на локалната 
мрежа

• дава мислења по однос на влијанието на бучавата во одделни 
дејности и активности врз животнатa средина

• управува со бучавата и предлага и превзема мерки за нејзино 
доведување во дозволените граници

• учествува во изготувањето на закони и подзаконски акти од доменот 
на заштита од бучава во животната средина

• имплементацијата на меѓународни мултилатерални договори и 
ратификувани конвенции од областа на заштитата од бучава во 
животната средина 
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10.5. Главни наоди и препораки

10.5.1. Главни наоди и препораки за усогласување со 
законодавството

• Донесување на акциони планови за заштита од бучава во области 
кои припаѓаат во агломерации и зони каде постои надминување на 
граничните вредности

• Донесување на стратешки карти за бучава во животната средина

• Донесување на Национална стратегија за заштита од бучава во 
животната средина

• Донесување на Правилник за поблиските видови на посебни извори 
на бучава, како и условите за заштита од бучавата предизвикана од 
патен, железнички, воздушен и воден сообраќај 

• Донесување на Правилник за поблиските видови на посебни извори 
на бучава, како и условите кои треба да ги исполнуваат уредите, 
средствата и апаратите за домаќинство во поглед на стандардите 
за заштита од бучава 

• Донесување одлуки за одредување тивки зони 

10.5.2. Главни наоди и препораки за спроведување на 
законодавството

• Обезбедување финансиски средства за воспоставување на 
мониторинг систем за управување и заштита од бучава во животна 
средина на централно и локално ниво, како и за набавка на 
соодветна опрема

• Воспоставување на интегриран регионален систем за заштита од 
бучава во сите региони каде што има изработени плански документи

• Зголемување на надзорот на МЖСПП врз општините за начинот на 
спроведување на обврските

• Ревидирање на граничните вредности на бучава заради контрола 
особено врз области  и зони во кои има ризик од надминување на 
истите

• Во процесот на изработка на просторните и урбанистичките 
планови и актите за нивно спроведување, во рамките на содржината 
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за заштита, задолжително да содржат и заштитни мерки за бучава;

• Планските документи за објектот што се предмет за одобрение за 
градба, треба да ги исполнат посебните услови и мерки во врска со 
стандардите за заштита од бучава при градби; 

• Да се зачуваат мирните зони во агломерациите и надвор од нив.

10.5.3. Главни наоди и препораки за подобрување на 
административните капацитети

Потребно е зајакнување на административните капацитети и 
соработката:

• Зголемување на бројот на државни и општински инспектори за 
животна средина кои ќе бидат специјализирани за заштита од 
бучава во животна средина 

• Зголемување на бројот на инспектори за спроведување инспекциски 
надзор во сите области на животната средина

• Постоечкото одделение за бучава да се зајакне со најмалку уште 3 
квалификувани вработени 

• Поголема соработка на МЖСПП и локалната самоуправа со  цел 
управување  со бучавата на локално ниво

• Вработување стручен кадар со надлежности за спроведување на 
легислативата од секторот за бучава во животна средина

• Обуки на централно и локално ниво (управување со податоци 
за бучавата и мониторинг на мрежата за бучава; Ракување со 
инструмент за мерење бучава и вибрации; спроведување на 
законодавството во областа на бучавата на локално ниво; Изработка 
на акциони планови и стратешки карти за бучава и други прашања 
за бучава;)

• Обуки за јакнење на капацитетите на МЖСПП и општините за 
спроведување на законодавството 

• Набавка на опрема (софтвер за изработка на стратешки карти 
за бучава; софтвер за управување со единствен информативен 
систем на база на податоци за бучава добиени од мерењата и 
стратешките карти за бучава; апликативен софтвер кој ќе овозможи 
документирана база на податоци и единствен комуникациски 
пренос на податоците во МЖСПП; инструмент за мерење на бучава 
и вибрации со цел проширување на мониторинг мрежата за 
следење и мерење на нивоата на бучава; терминали за континуиран 
и полуконтинуиран мониторинг на бучава со геоориентирани 
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податоци, преносен букомер за мобилни мерења на важни 
локации кои не се опфатени со континуиран и/или полуконтинуиран 
мониторинг)

• Соработка на државни инспектори и овластени инспектори 
за животна средина (препраќање во надлежност; меѓусебни 
известувања и заеднички инпекции; давање стручна помош при 
водење на предмети и друга соработка)
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11. КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

11.1. Главни наоди од првиот извештај во сенка 

Првиот извештај во сенка за под-поглавјето климатски промени забележа 
низок степен на усогласеност на европското законодавство за клима 
со националното. Законот за животна средина како главната правна 
рамка за климатски промени, поточно членот 187 кој се однесува на 
Националниот план за ублажување на климатските промени и член 188 
кој се однесува на Националниот инвентар на антропогени емисии по 
извори и понори на стакленички гасови. Законот не ја транспонира ЕУ 
регулативата за клима.

Легислативата на ЕУ во делот механизам за мониторинг и известување 
има 5 директиви и регулативи од кои 3 се транспонирани во нацрт- 
законот за Климатска акција кој сеуште не е донесен. Со транспонирање 
на легислативата на ЕУ со која се уредува механизмот за мониторинг 
и известување треба за прв пат во националното закондавство да 
се пропишат одговорности и правила за мониторинг и известување 
за емисии од стакленички гасови. Легислативата на ЕУ за системот 
за тргување со емисии (EU ETS) има 25 директиви и регулативи кои се 
занимаваат со општите одредби на овој систем и кои треба да се 
транспонираат во националниото законодавство, во нацрт- Законот за 
климатска акција е транспонирана само една директива. Легислативата 
на ЕУ за системот за тргување со емисии (EU ETS) има 34 директиви и 
регулативи кои уредуваат емисии од воздухопловни активности, во нацрт- 
Законот за климатска акција се транспонирани само две регулативи. 
Со оваа ЕУ легислатива се опфатени и квалитет на горива, заштита на 
озонската обвивка и Ф- гасови.

Како страна на Рамковната конвенција на Обединетите нации за 
климатски промени како земја која не е од Анекс 1 и е страна во 
Протоколот од Кјото како земја која не е Анекс Б земјата го потпиша 
Парискиот договор во 2016 година, а Парламентот го ратификуваше во 
2017 година. Во 2019 земјата го ратификуваше Амандманот од Доха со 
кој се ревидираше листата на емисии на стакленички гасови за кои се 
известува, во 2020 го ратификуваше и Кигали протоколот за намалување 
на хидрофлуорокарбони и ја потврди заложбата за климатска акција. 
Како страна на Рамковната конвенција на ОН за климатски промени 
која не е во Анекс 1 и потписник на Парискиот договор во 2016 година 
како и сите земји во развој, С.Македонија поднесува национален план 
за климатските промени на секои четири години (NCs) и двогодншни 
ажурирани извештаи (BURs). Нашата земја досега поднесе три 
национални комуникации/планови за климатските промени, во 2003, 2008 
и 2014 година, додека во моментов се подготвува Четвртиот национален 
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план за климатски промени (4-ти НП) и се очекува да биде готов и усвоен 
од Владата до крајот на 2022-та година. С.Македонија досега има 
поднесено три двогодишни извештаи. Обврска од Парискиот Договор 
е и поднесување и ревизија на националните придонеси кон климатски 
промени (NDCs) на секои пет години. Вниманието на NDC е насочено 
кон ублажување на влијанието на климатските промени, односно 
на политиките и мерките што водат кон намалување на емисиите на 
стакленички гасови, а особено на емисиите на СО2 предизвикани 
од согорувањето на фосилните горива што опфаќа скоро 80% од 
вкупните емисии на стакленички гасови во земјата. Доминантно учество 
имаат следниве сектори: снабдување со електрична енергија, згради 
и транспорт. Ревизијата на националните придонеси кон климатски 
промени се изработуваше во текот на 2020 и Владата на С.Р.М. ги 
поднесе до УНФЦЦЦ во декември 2020 со зацртана висока цел од дури 
51% намалување на националните емисии на стакленички гасови до 
2030. Процесот на изработка на NDCте не беше транспарентен и ГО беа 
вклучени во завршните фази на презентација на изработениот документ.

Во текот на 2019/2020 година во земјата започна процесот на интегрирање 
на климатските и енергетски политики во Националниот план за клима и 
енергија кој е прв документ каде се интегрирани климатските промени 
во документ од секторот енергетика.

Стратегијата и законот за климатска акција се изработуваа во текот 
на 2019- 2021, граѓанскиот сектор учествуваше на работните средби со 
двајца претставници со што ГО имаше можност за коментари во раните 
фази на подготовка на документите. Процесите се одвиваа во многу 
краток период поради доцнења во спроведување на проектот.

Како земја-кандидат за членство во ЕУ, нашата држава има обврска да 
изработи национален план за прилагодување на ранливите сектори 
на земјата на климатските промени. Р.С. Македонија сеуште нема 
изработено стратегија за прилагодување кон климатските промени. 
Нацрт-проектот за национален план за адаптација се изработуваше 
во 2020 година со план да се поднесе во GCF и доколку се финансира 
веднаш, националниот план за адаптација да се изработува во текот на 
2022 и да биде завршен во 2023 година.

С.Македонија има и обврски кои потекнуваат од други меѓународни 
договори и пактови поврзани со климатска акција како Национален план 
за справување со опустинување и ублажување на ефектите од суши 
2017- 2023, Национална стратегија за адаптација на здравствениот сектор 
кон климатските промени со акциски план 2011-2015, Националниот 
и акцискиот план 2016-2030 за имплементација на ЦОР. Не е јасно и 
транспарентно како и дали се следи степенот на спроведеност на 
овие документи ниту дали МЖСПП како надлежен орган за климатски 
промени во земјата има увид во активностите што се превземаат за да 
се спроведат овие планови.
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11.2. Напредокот во усогласувањето на 
националното законодавство со европското

Во изминатата година превземени се одредени чекори за да се 
интегрираат климатските промени во сектори од значење за климатска 
акција. Најзначаен напредок е усвојувањето на Националниот план за 
клима и енергија (НПЕК) во мај 2022 кој е прв документ каде се интегрирани 
климатските промени во документ од секторот енергетика. Како држава 
во која најголем дел од стакленичките гасови доаѓаат од енергетскиот 
сектор, мерките планирани со овој документ ќе обезбедат намалување 
на емисиите на стакленички гасови на земјата, што значи доближување 
до амбициозните цели од ревидираните национални придонеси кон 
клима. Започната е и имплементација на една од мерките – национален 
план за праведна транзиција, меѓутоа процесите за спроведување на 
зацртаните мерки доцнат или воопшто не започнуваат. Треба да се 
напомене и дека ГО поднесоа коментари на документот во нацрт фаза 
на кои воопшто не беше одговорено и не беа адресирани во усвоениот 
документ.  

Долгорочната стратегија за климатска акција и акцискиот план се 
усвоени и обезбедуваат патоказ за интегрирање на климатските 
промени во секторите од значење за климатска акција. Меѓутоа, 
процесот на носење на овој документ како и придружната Стратегија за 
комуникација на климатска акција не обезбеди соодветна консултација, 
комуникација и информираност на сите засегнати страни што повторно 
ќе го забави или оневозможи спроведувањето на овој документ, особено 
на локално ниво.

Поголем проблем претставува неусогласеноста или комплетна колизија 
на овие клучни документи за климатска акција со моменталните Владини 
енергетски политики. И покрај високите ветени цели во ревидираните 
придонеси кон климатски промени за 51% намалување на емисиите на 
стакленички до 2030, од кои 66% само во енергетскиот сектор, најавено 
е отварање на нови рудници за јаглен (Живојно) како и постојаното 
продолжување на рокот за затварање на ТЕЦ Осломеј и покрај 
планираното затворање на оваа постојка која работи без А интегрирана 
дозвола до крајот на 2021 година. Дополнително во декември 2021 
се рестартираше и ТЕЦ Неготино која работи на мазут и застарена 
технологија.  

Сеуште нема усогласување на секторот клима со европската 
регулатива бидејќи законот за климатска акција не е донесен.

Доцнењето со усогласување на ЕУ регулативата во други сектори како 
индустриско загадување и воздух кои се сектори кои придонесуваат 
кон емисиите на стакленички гасови дополнително го успорува 
усогласувањето на ЕУ регулативата за клима во земјата.

И покрај тоа што земјата е ранлива на последиците од климатските 
промени и трпи сериозни штети и загуби, процесот на изработка на 
Националниот план за адаптација сеуште не е започнат.
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11.3. Спроведување на законодавството

Значаен чекор напред е отварањето простор за дискусија за јасна 
поделба на улогите на институциите во имплементирање на климатска 
акција во земјата преку формирање на национално координативно 
тело дефинирано во законот за климатска акција.

Постои одредено ниво на дискусија помеѓу Владата и надлежните 
институции за воведување на данок на јаглерод во земјата, меѓутоа 
останува нејасно начинот на кој ќе се воведе и кој документ ќе служи 
како правна рамка за данокот на јаглерод.

Изработена е методологија за буџетско тагирање како дел од проект 
заедно со патоказ за спроведување на ревидираните национални 
придонеси кон клима која треба да биде вметната во законот за 
буџет со цел обезбедување потребни финансии за спроведување на 
активностите кои институциите треба да ги превземаат кон климатска 
акција и постигнување на ветените климатски цели.   

Административните капацитети за имплементација на обврските 
за климатска акција во сите институции остануваат многу ниски. 
Министерството за животна средина располага со двајца вработени 
во секторот клима, додека останатите институции со надлежности 
во климатска акција воопшто не располагаат со вработени кои ја 
разбираат оваа тема.

 

11.4. Препораки

Усвојување на документи потребни за постинување на ветените 
климатски цели на земјата

• Законот за климатска акција е правна рамка за мерките за 
климатска акција на земјата. Токму затоа потребно е да се усвои 
пред крајот на 2022 година како би се забрзало со имплементација 
на ЕУ регулативата и би се избегнало повторно доцнење поради 
нови/измени на ЕУ регулативата за клима. Од особена важност е 
законот за климатска акција да ги следи и помага климатските цели 
од националните придонеси за клима, националната стратегија 
за климатска акција и националниот план за енергија и клима. 
Во моментов Националните придонеси кон климатски промени 
се доброволни за С.Македонија и како такви не се гледаат како 
сериозна обврска од надлежните институции. Поради тоа овој 
документ заедно со описот на процесот на изработка треба да бидат 
вклучени во Законот за климатска акција како би се обезбедила 
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правна рамка за истите и да се осигура целосна транспарентност.

• Истата ситуација е пресликана и на локално ниво каде Локалните 
планови за адаптација воопшто не се изработуваат или не ги содржат 
потребните мерки и се донесуваат без учество на засегнати страни 
и информирање на јавноста. Опис на процесот на изработка и 
содржината на Локалните планови за адаптација мора да биде 
вметнато во законот за климатска акција како би се обезбедила 
правна рамка за истите.

• Во моментов С.Македонија е потписник на најмалку пет конвенции 
поврзани со секторот клима кои ги има и ратификувано, 
меѓутоа непознато е која институција е одговорна за следење на 
имлементацијата на овие обврски, меѓу кои и особено значајниот 
план за прилагодување на секторот здравство кон клима. Потребно 
е интегрирање на обврските кои потекнуваат од други меѓународни 
договори и пактови во акцискиот план за климатска акција и 
законот за климатска акција со цел да се олесни и обезбеди 
имплементација на истите (опустинување и суши, здравје и клима, 
иновации и образование)

• Изработка и донесување на Национален план за адаптација 
со долг и соодветен процес на консултација на сите засегнати 
страни кој ќе претставува патоказ за прилагодување на сите 
ранливи сектори на климатски промени и ќе обезбеди конкретни 
мерки за имплементација за сите надлежни институции, агенции 
и општините. Процесот на изработка на НАПот мора да обезбеди 
учество на сите надлежни институции, агенции и општини како би се 
информирале и едуцирале за конкретните активности кои ќе треба 
да ги превземат.  

Подобрување на институционалната рамка и административните 
капацитети за спроведување на климатските политики

• И покрај објаснување на улогите на институциите во националната 
стратегија за климатска акција потребно е јасно дефинирање 
на улогите и надлежностите на институциите и општините како би 
се олеснила и забрзала имплементацијата на мерките и законот 
и подзаконските акти за климатска акција. Како системски 
проблем кој допира повеќе сектори клучно е обезбедување 
меѓуинституционална координација и комуникација преку јасно 
дефинирање на систем за меѓусебно информирање.  

• Поради ниските административни капацитети за спроведување 
на климатските политики во земјата потребна е изработка на 
функционална анализа и соодветна систематизација која ќе биде 
задолжителна за сите институции со надлежности во климатска 
акција. Ваквата систематизација треба да осигура доволно 
вработени во секторите со обврски кои потекнуваат од законот и 
стратегијата за климатска акција.

• Изработка на програма за зголемување на капацитетите за клима 
во сите институции како дел од подзаконските акти на законот 
за климатска акција ќе овозможи задолжителна рамка за сите 
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институции со надлежности во климатска акција

• Бидејќи климатските промени се особено стручна и комплексна 
тема потребно е вработување на стручен и квалификуван кадар 
способен да ги разбере и одговори на обврските во сите институции 
и установи кои имаат надлежности во спроведување на легислатива 
од секторот климатски промени

 Обезбедување на правна рамка за клима која одговара и ги следи 
потребите на општеството

• Иако е особено важно да се транспонира ЕУ регулативата за 
клима, земјата мора да одговори и на потребите на општеството 
бидејќи станува збор за проблем кој ја загрозува безбедноста и 
нормалното секојдневие на граѓаните

• Дефинирање на данок на јаглерод и минимум правна рамка за 
истиот мора да има во законот за климатска акција

• Обезбедување на соодветен механизам  и одговорен орган 
за спроведување на системот за мониторинг, евалуација и 
верификација

• Подобрување и обновување на методологијата за изработка 
на националниот инвентар на стакленички гасови како би се 
засметувале повеќе сектори (искористување на земјиште, метан од 
брани)

• Транспарентност во донесување и спроведување на климатските 
политики

• Донесувањето на климатските политики да се спроведе на 
транспарентен начин обезбедувајќи доволно долг временски период 
за спроведување на овие процеси и соодветно информирање на 
јавноста и со вклучување на сите засегнати страни

• Соодветна и навремена координација, комуникација и 
информирање на сите засегнати страни и граѓаните за сите 
работи дефинирани со стратегијата и законот за климатска акција 
и подзаконските акти

• Предвидување на двогодишна ревизија на степенот на спроведеност 
на плановите и мерките за климатска акција како една од обврските 
на координативното тело за клима (од стратегијата, НПЕК, НАП, НДЦ 
и законот) 

• Можност за делегирање надлежности на ГО кога ќе се оцени дека 
имаат подобри капацитети да спроведат одредени активности и 
мерки од надлежните институции во сектор клима   

• Формирање на надзорно тело за степен на спроведеност на 
локалните планови за адаптација 

Климатската акција мора да биде висок приоритет на земјата

• Климатските политики треба да се интегрираат во сите сектори 
со цел да се подобри разбирањето на останатите институции за 
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климатски промени и навремено и забрзано спроведување на 
истите

• Енергетските политики треба да бидат ставени во служба на 
исполнување на ветените климатски цели на земјата
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12. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

 

12.1. ЕУ законодавство и механизми за цивилна 
заштита 

Во ЕУ законодавството за цивилната заштита нема посебна директива 
која што треба да се транспонира од страна на земјите членки и врз која 
што се базира механизмот за цивилна заштита. 

Задачите и надлежностите на агенциите во областа на заштитата и 
спасувањето соодветствуваат со принципите утврдени на меѓународно 
ниво во Првиот дополнителен протокол на Женевските конвенции: 
тревожење; евакуација; засолнување; заштита и спасување од 
природни непогоди и несреќи; откривање и означување на опасни зони; 
деконтаминација; санитетски служби и верска помош; пружање итна 
медицинска помош; воспоставување и одржување ред во настраданите 
зони; итно воспоставување на неопходни служби од јавен интерес; итно 
погребување; помош во запазување на добра суштествени за опстанок. 

Првиот дополнителен протокол на женевските конвенции во ЕУ 
законодавството е преточен во одредби, регулативи и одлуки од 
Европскиот  парламент и  советот на ЕУ врз кои што е базиран механизмот 
за цивилна заштита на ЕУ. 

Механизмот работи под Генералниот директорат за европска цивилна 
заштита и операции за хуманитарна помош (DG ECHO) на Европската 
комисија. Општата цел на Механизмот за цивилна заштита на ЕУ е да ја 
зајакне соработката меѓу ЕУ и земјите-членки на полето на цивилната 
заштита, со цел да се подобри превенцијата, подготвеноста и одговорот 
на катастрофи. 

Механизмот ги поддржува напорите на земјите-учеснички да ги заштитат 
првенствено луѓето, но и животната средина и имотот, вклучително и 
културното наследство, од сите видови природни и вештачки катастрофи, 
вклучително и последиците од еколошки катастрофи, морско загадување 
и здравствени итни случаи, кои се случуваат внатре. и надвор од Унијата. 
Во механизмот за цивилна заштита на ЕУ учествуваат сите земји-членки 
на ЕУ, како и 7 земји-учеснички (Босна и Херцеговина, Исланд, Норвешка, 
Србија, Северна Македонија, Црна Гора и Турција). Механизмот за 
цивилна заштита на ЕУ е основан во Октомври 2001. 



145

Извештај во сенка за Поглавје 27

Ц
И

ВИ
Л

НА
 З

А
Ш

ТИ
ТА

Слика9. Механизам за цивилна заштита на ЕУ

12.2. Национално законодавство за цивилна 
заштита 

Заштитата и спасувањето на луѓето, животната средина, материјалните 
добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и 
културното наследство од природни непогоди и други несреќи во 
мир, вонредна и воена состојба, во Република Северна Македонија 
се  уредени со закони кои што произлегуваат од уставот на Република 
Северна Македонија и тоа од следните членови:  Членот 125, 126, 127, 128.
Законите кои што произлегуваат од членовите на уставот и ја 
регулираат заштитата и спасувањето на  луѓето, животната 
средина, материјалните добра, природните богатства, 
животинскиот и растителниот свет и културното наследство од 
природни непогоди и други несреќи во мир, вонредна и воена 
состојба се: 

• Законот за заштита и спасување
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• Законот за управување со кризи

• Законот за одбрана и

• Законот за пожарникарство

Закон за заштита и спасување

Законот за заштита и спасување, го воспоставува системот за заштита 
и спасување на луѓе и материјални добра од природни и технолошки 
непогоди во мирнодопски, вонредна или воена состојба. 

Законот го опишува системот на планирање, финансирање, 
координација и ублажување на последиците и подготвеноста да се 
одговор на природни и технолошки катастрофи. 

ДЗС е водечкото владино тело со овластување да го организира и 
имплементира овој систем. Законот за заштита и спасување укажува на 
тоа како се поделени одговорностите меѓу учесниците во активностите 
за заштита и спасување, вклучително и државата, локалните власти, 
приватните компании и јавните претпријатија, објекти и услуги. 

Во член 5 од законот, се опишуваат мерките и дејствата преку кои се 
остварува заштитата и спасувањето во нашата држава:  

• организирање и подготвување на системот за заштита и спасување;

• обезбедување на функционирањето на системот за заштита и 
спасување;

• предлагање на мерки за опремување и развој на системот за 
заштита и спасување;

• изработка на процена од природни непогоди и други несреќи;

• изработка на планот за заштита и спасување од природни непогоди 
и други несреќи;

• изработка на националната стратегија за заштита и спасување;

• обезбедување на навремено ангажирање и ефикасна употреба 
на републичките сили за заштита и спасување и тимовите за брз 
одговор;

• грижа за целосно вградување на мерките за заштита и спасување 
во планирањето, изградбата на објекти и инфраструктура и во 
технолошкиот процес;

• грижа за реализација на стратешките и среднорочните цели за 
заштита и спасување;

• обезбедување на пополнувањето на републичките сили со 
персонални и материјални ресурси и нивна успешна мобилизација;

• обезбедување на материјални резерви за потребите на заштитата 



147

Извештај во сенка за Поглавје 27

Ц
И

ВИ
Л

НА
 З

А
Ш

ТИ
ТА

и спасувањето;

• подготовка на операциите за заштита и спасување и обезбедување 
на нивната реализација;

• организирање и спроведува обука, оспособување, тренинг и вежби 
за потребите на заштитата и спасувањето;

• контрола и оцена на подготвеноста на системот за заштита и 
спасување;

• планирање и спроведување на меѓународна соработка во областа 
на заштитата и спасувањето;

• изработка на анализи, осврти, информации и извештаи од областа 
на заштитата и спасувањето за сопствени потреби и потребите 
на Владата на Република Северна Македонија и Собранието на 
Република Северна Македонија;

• планира, организира и обезбедува вежбовни активности и учество 
во колективните системи за заштита и спасување надвор од 
територијата на Република Македонија;

• идентификација, процена на опасностите, нивно степенување и 
можни последици од истите;

• води база на податоци на сите извори на ризици и опасности од 
природни непогоди и други несреќи;

• изработка на наставни планови и програми за обука, оспособување, 
тренинг и вежби за заштита и спасување;

• изработка на стручни упатства од областа на заштитата и 
спасувањето;

• изработка на предлози на закони и други нормативни акти од 
областа на заштитата и спасувањето;

• утврдување на нормативи и стандарди за системот за заштита и 
спасување;

• инспекциски надзор во спроведувањето на одредбите од законските 
и подзаконските прописи кои ја регулираат

• материјата на заштитата и спасувањето

Законот ја регулира поделбата на надлежностите во согласност со 
одредбите во Законот за локална самоуправа, со кој понатаму се 
дадени надлежностите и обврските за заштита и спасување на локално 
ниво.

Законот за заштита и спасување функционира со неколку стратешки 
документи:

• Националната стратегија за спасување и заштита – ја донесува 
Собранието на секои пет години; (член 8)

• Национална проценка на заканите – усвоена од владата; и
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• Национален план за спасување и заштита од природни и други 
несреќи – донесен од Владата.

• Годишна програма за заштита и спасување (член 9)

Најновата национална стратегија за спасување и заштита како основен 
стратешки документ е со важност од 2014 до 2018 година. 

Новата, нацрт стратегија за заштита и спасување за периодот 2022-
2025 е финализирана и е доставена до Владата на РСМ но сеуште 
не е објавена за коментирање ниту има најави за отпочнување на 
процедура за усвојување од страна на собранието на РСМ. Освен 
тоа, во законодавството стои дека стратегија се носи за период од 5 
години врз основа на информациите добиени во периодот кога се 
финализира овој извештај новата стратегија е со времетраење од само 
3 години. Истата информација може да се добие и од ЕУ извештајот 
за напредок на нашата држава :„Во однос на цивилната заштита, беше 
финализирана новата Национална стратегија за заштита и спасување 
за периодот 2022-2025 година.“

Индиректното регулирање на одговорностите и должностите за 
ефективен систем за управување со кризи во Северна Македонија се 
поделени на:

• Министерство за внатрешни работи 

• Министерство за одбрана 

• Министерство за транспорт и врски

• Дирекцијата за заштита на класифицирани информации 

• Министерството за животна средина и просторно планирање 
(МЖСПП).

Овие закони се основни акти што го регулираат спроведувањето на 
мерките за заштита и спасување. Освен законите, при справувањето со 
закани и спроведување на мерки за заштита утврдени  се и уредби за 
начинот на спроведување на мерки за заштита и спасување. Уредбите 
се однесуваат на начинот на употреба на силите, планирање, начинот 
на организирање на превенцијата, како и оперативните и асанациските 
мерки со кои се уредува воедно и начинот на употреба на различните 
видови ресурси.  За таа цел, донесени се 33 уредби, 23 правилници и 4 
упатства. 

Законодавството во областа на цивилна заштита вклучува голем број 
на закони и подзаконски акти кои ги опишуваат активностите и/или 
надлежностите на институциите и другите субјекти од областа на ЦЗ на 
национално и локално ниво. 

Одговорности и надлежности за Цивилна Заштита врз основа на 
легислативата во РСМ:  



149

Извештај во сенка за Поглавје 27

Ц
И

ВИ
Л

НА
 З

А
Ш

ТИ
ТА

Национално ниво 

Устав на Северна Македонија;

Закон за заштита и спасување;

Закон за управување со кризи;

Закон за противпожарна заштита;

Закон за просторно и урбанистичко 
планирање;

Закон за градење; и

Закон за превоз на опасни 
материи во патниот и железничкиот 
сообраќај.

Владино Ниво 

Целото релевантно законодавство е 
објавено во Службен весник на РСМ 
и се дефинира како законодавство 
на национално ниво. На 
министерско ниво, легислативата 
се  состои од внатрешни прописи 
кои се многубројни и ги има во 
секое владино тело.

Меѓуресорска и  меѓу 
секторска координација

Национална стратегија за заштита и 
спасување;

Стратегија за национална 
безбедност; и

Концепт за национална безбедност 
и одбрана.

Локално ниво Закон за локална самоуправа 

Приватен Сектор 

Законот за заштита и спасување и 
сродните придружни закони, кои 
детално ги дефинираат правата 
и обврските на индивидуалните 
учесници во заштита и спасување;

Проценка на заканите за Северна 
Македонија; и

Планот за заштита и спасување на 
Република Северна Македонија



150 Цивилна заштита

Ц
И

ВИ
Л

НА
 З

А
Ш

ТИ
ТА

Волонтери 

Законот за заштита и спасување 
со кој што се уредуваат правата 
и обврските на волонтерите 
во областа на заштитата и 
спасувањето; и

Договори за соработка за заштита 
и спасување помеѓу ДЗС и 
волонтерски здруженија.

Здруженија на Граѓани 
Закон за црвениот Крст на 
Република Северна Македонија 

Билатерални договори 

Законите за ратификација на 
договорите за соработка во 
заштитата и спасувањето меѓу 
Северна Македонија и:

Босна и Херцеговина (потпишана 
2008 година);

Црна Гора (потпишана 2008);

Унгарија (потпишана 2009 година);

Словенија (потпишана 2010 година);

Хрватска (потпишана 2010 година);

Меморандуми за разбирање 
и соработка во областа на 
заштита и спасување на луѓе и 
материјални добра од природни 
и други непогоди помеѓу ДЗС и 
Данската агенција за управување 
со вонредни состојби (ДЕМА), 
потпишани 2010 година во Скопје; и 
Во тек се преговорите со Бугарија, 
Србија и Италија за утврдување 
на конечна верзија на текстот на 
договорот и нивно потпишување. 
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Меѓународни договори 

Меморандум за разбирање на 
институционалната рамка на 
DPPI SEE, потпишан 2007 година во 
Загреб;

Договор за формирање на Совет 
за цивилно-воено планирање 
вонредни состојби (ЦМЕП) за 
Југоисточна Европа, потпишан 2001 
година во Софија; и

Договор за големи опасности EUR-
OPA, формиран од Комитетот на 
министри на Советот на Европа во 
1987 година.

Закон за управување со кризи 

Законот за управување со кризи го воведува и дефинира терминот 
„криза“ како појава која ги загрозува темелните вредности, долгорочните 
и витални интереси и цели на државата, загрозувајќи го уставниот 
поредок и безбедноста на Северна Македонија. Законот опфаќа:

• Организација и функционирање на системот за управување со 
кризи;

• Донесување одлуки и искористување на ресурсите;

• Комуникација, координација и соработка;

• Планирање и финансирање; и

• Проценка на безбедносниот ризик за Северна Македонија.

Сеопфатниот пристап на Законот за управување со кризи произлегува 
од фактот што тој ги дели одговорностите за управување со кризи меѓу 
различни засегнати страни. Системот за управување со кризи ги вклучува 
органите и органите на државната управа (Собранието, претседателот 
и владата), вооружените сили, силите за заштита и спасување, 
општините и градот Скопје. Законот за управување со кризи, исто така, 
претпоставува дека јавните претпријатија и институции, како и приватните 
компании, можат да учествуваат во превенцијата, рано предупредување 
и справување со кризи. 
Врз основа на законот за управување со кризи, одговорноста 
за рано предупредување и тревожење на населението е во 
надлежност на Центарот за управување со кризи. 

Заклучоци: 

• РСМ има многу нејасно законодавство со кое што се регулираат 
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системите на цивилна заштита и управување со ризици и кризи. 
Двата закони, Законот за заштита и спасување и Законот за 
управување со кризи се однесуваат на справување со итни случаи. 
Делови и елементи од овие закони се преклопуваат и немаат јасна 
усогласеност меѓу нив. Од ова произлегуваат голем број спорни 
реакции како и компликации во координација и имплементација на 
мерки и активности во пракса. 

• Не постои директна и јасно воспоставена хиерархија на одговорност 
за управување со кризи во рамките на општинските и националните 
структури. 

• Не постои директна одговорност за управување со ризици на 
национално и локално ниво. Кој има одговорност да проверува, 
тестира и да се осигура дека објектите и опремата функционираат 
а луѓето се обучени за работите што ги извршуваат?  

• Постои дуплирање на ингеренции и дуплирање на позиции и 
работни места кои што не може да се следат и координираат. 

• Основниот стратешки документ за заштита и спасување е со 
измината важност а новиот не е донесен 

• Законските измени и на законот за цивилна заштита и на законот 
за управување со кризи се однесуваат на кадровски прашања, 
регулирање на финансии и управување со институциите. 

• Од ревизија на достапната документација и актуелната легислатива 
во државата може да се утврди дека нема јасно дефинирани 
улоги и мандати на институциите за реагирање и постапување. 
Оперативната и стратешката координација меѓу полицијата, 
противпожарната /цивилната заштита и здравствените институции 
не постои.  

• Недостасува законска регулатива што ќе го регулира 
функционирањето на спасителни служби во РСМ 
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Поставеност на системот за цивилна заштита во РСМ 

12.3. Административни капацитети

Дирекција за спасување 

Системот за заштита и спасување кај нас функционира преку главниот 
оперативен субјект ДЗС (Дирекција за спасување) и субјектите кои ги 
сочинуваат јавните претпријатија и служби се носители на операциите 
за заштита и спасување во делот на превенцијата, оперативните 
и санациските задачи. Најчесто истите го имаат првиот контакт во 
оперативната фаза при појавата на кризните состојби. 

Системот за заштита и спасување е утврден во законот за заштита и 
спасување (2005) и сегментарно е поделен на задачи кои опфаќаат: 
подготовка, оспособување и опремување на населението и непосредно 
спроведување на мерки за заштита и спасување. Истите (утврдени 
како мерки и активности за заштита и спасување) се поделени според 
специјалностите на силите за заштита и спасување: 

•  Евакуација; 

•  Засолнување; 

•  Згрижување на настраданото и загрозеното население; 

•  Радиолошко-хемиско биолошка заштита; 
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•  Заштита и спасување од поплави; 

•  Заштита и спасување од урнатини; 

•  Заштита и спасување од пожари 

•  Заштита од неексплодирани убојни и експлозивни средства; 

•  Прва медицинска помош; 

•  Заштита на животни и производи од животинско потекло; 

•  Заштита и спасување на растенија и производи од растително 
потекло; 

•  Асанација на теренот; 

•  Заштита и спасување од техничко технолошки несреќи; 

•  Спасување од сообраќајни несреќи. 

Во делот на превенцијата, на чело со ДЗС, а во координација со 
територијалните противпожарни единици, единиците на локалната 
самоуправа (ЕЛС) и граѓаните се прибираат податоци и информации 
за опасноста почнувајќи од локално ниво. 

Се зголемува готовноста за оперативно реагирање и се известуваат 
надлежните институции и субјекти во системот за управување со кризи. 
Координацијата и комуникацијата опфаќа редовно известување на 
носителите на одлуки во системот за кризен менаџмент кои ги одредуваат 
потребите за ангажирање на човечки и материјално-технички ресурси.

Оперативните задачи во заштитата и спасувањето, исто така вклучуваат 
спроведување на мерките за заштита и спасување од страна на 
специјализираните сили за заштита и спасување како и преземање на 
мерки и активности за спречување на ширењето на опасноста.

ДЗС, како субјект носител, при прогласена кризна состојба ги 
усогласува активностите на сите учесници во спроведувањето на 
оперативните мерки и го планира начинот и обемот на употребата на 
силите. 

Дирекцијата за заштита и спасување е оперативна од 2005 – та година 
и нејзина приоритетна цел е да обезбеди заштита и спасување 
на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните 
богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од 
природни непогоди и други несреќи во мир, вонредна и воена состојба. 
Дирекцијата како дел од безбедносниот систем во Република Северна 
Македонија изработува Процена на загрозеност од природни непогоди 
и други несреќи, обезбедува координирано и навремено употребување 
на силите и материјално-техничките средства кои се ставаат во функција 
за справувањето со несреќите. Стратешко и оперативно делува со тоа 
што ги подготвува и обучува на силите и спроведува заштита и спасување 
на загрозено население и сите други интервенции во координација 
со останатите органи. Во рамките на ДЗС се обединети поранешните 
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служби во областа на заштитата и спасувањето во Републиката, а тоа 
се Секторот за ЦЗ во Министерството за одбрана и Секторот за заштита 
од пожари во МВР.

Во услови на кризна состојба, ДЗС го активира Републичкиот штаб 
за заштита и спасување во форма на Главен штаб со кој раководи 
директорот на ДЗС.

 Покрај тоа, се ангажираат и тимовите за брз одговор и специјализираните 
сили за заштита и спасување употребувајќи ги мерките за заштита и 
спасување пропишани со законот за заштита и спасување. 

ДЗС е организирана на територијата на Република Северна Македонија 
во сектори и одделенија. Во рамките на ДЗС функционираат 6 
сектори. phpMBlpTC.PNG (1669×942) (dzs.gov.mk) Врз основа на последната 
систематизација на работни места објавена од ДСЗ во 2021година 
опишани се 355 работни позиции со 416 извршители а се распоредени 
277 извршители  

Центар за управување со кризи (ЦУК) 

Централна агенција која е формирана да одговори на предизвиците кои 
со себе ги носат кризите. ЦУК во Република Северна Македонија делува 
самостојно како орган на државната управа. Од неговото формирање 
и официјално започнување со работа, оваа институција е задолжена 
за организацијата и координацијата на субјектите кои се клучени во 
справувањето со кризна состојба или криза, како и нивна целосна 
административно – техничка поддршка за време на справувањето со 
несреќи. 

Основните надлежности се на Центарот за управување со кризи се: 

• обезбедување континуитет во меѓуресорска и меѓународната 
соработка, консултации и координации во управувањето со кризи; 

•  изработување и ажурирање на единствена процена за сите ризици 
и опасности по безбедноста на Републиката; 

• предлагање на мерки и активности за разрешување на кризна 
состојба; 

Покрај наведените, ЦУК има надлежности во делот на соработката, 
интерно и со надворешните субјекти. Во доменот на прашањата за 
кои оваа институција влегуваат и константна процена на загрозеноста 
и обновување на плановите за справувањето со кризните состојби, 
разменувајќи ги важните информации со упатените лица од субјектите 
на системот за кризен менаџмент. Информациите кои треба да ги 
проследи до носителите на одлуки, ЦУК ги добива следејќи ја актуелната 
состојба со ризиците и заканите по националната безбедност. 

При Центарот за управување со кризи се формира Главен штаб, како 
оперативно-стручно тело кое раководи со активностите за превенција 

https://www.dzs.gov.mk/public/storage1/files/phpMBlpTC.PNG
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и справување со кризни состојби. Главниот штаб го сочинуваат 
претставници од учесниците во Управувачкиот комитет. Членови на 
штабот се и раководителот на итната медицинска помош во Скопје, 
директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, претставници на 
Армијата, Агенцијата за разузнавање и Дирекцијата за безбедност на 
класифицирани информации. Со Главниот штаб раководи директорот 
на Центарот за управување со кризи. ЦУК е тело со постојан вработен 
персонал кој нуди поддршка во случај на итни ситуации и сервисни 
информации за граѓаните на Републиката од различни области, во 
согласност на законските надлежности за кои е формиран како 
агенција. други работи утврдени со закон.

Последната систематизација на центарот за управување со кризи 
објавена во 2022 година има конфузни бројки на вкупниот број на 
работни места и тоа: 

Во член 1 од правилникот за систематизација е наведено: 

 „Со овој правилник се утврдува вкупниот број 501 на вработените државни 
службеници и помошно – технички лица во Центарот за управување со 
кризи, распоредот, шифрата, називот и описот на работните места по 
организациони единици и посебните услови потребни за извршување на 
работите и на задачите на одделните работни места“

Член 6 и 7 од истиот правилник: 

„Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 644 работни места 
на државни службеници, распоредени по организациони единици 
согласно Правилникот за внатрешна организација на Центарот за 
управување со кризи и тоа:“ 

Член 7 го опишува во детали бројот на работни места кој што вкупно 
изнесува 634 која што бројка не коинцидира со бројките дадени во ниту 
еден од претходните членовите. 

Во последниот дел од правилникот е дадена моменталната состојба со 
систематизацијата која што е следна: Систематизирани работни места 
666, пополнети работни места 287. 

Главни наоди и заклучоци

• Управувањето со човечки ресурси во институциите треба да се 
подобри за да стане поефикасно. Постои сериозен недостаток на 
квалификуван кадар во одредени сектори на ДЗС, што може да се 
заклучи од систематизацијата на ДЗС 

• Според систематизацијата на ЦУК исто така може да заклучиме 
дека постои недостаток на персонал

• Систематизацијата на ЦУК е многу конфузна, бројките дадени во 
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збирна и расчленета форма не се совпаѓаат 

• Постојат работни позиции во институциите за кои што позиции 
постојат барања и квалификации кои не одговараат па описот на 
работно место. 

• Не постои директна и јасно воспоставена хиерархија на одговорност 
за управување со кризи во рамките на општинските и националните 
структури. 

• Не постои директна одговорност за управување со ризици на 
национално и локално ниво. Кој има одговорност да проверува, 
тестира и да се осигура дека објектите и опремата функционираат 
а луѓето се обучени за работите што ги извршуваат  

• Центарот за тренинг на пожарникари работи во минимални и 
субстандардни услови 

• Противпожарните и спасувачките служби се недоволно 
финансирани и имаат потреба од современа опрема и обука

• Противпожарните екипи во државата имаат сериозна потреба за 
модернизација на опремата, просториите и условите во кои што 
работат како и кадарот со кој што располагаат

• Размената на информации меѓу институциите е на многу ниско 
ниво кое што доведува до инертност на системот и инертни реакции 

12.4. Препораки 

• Да се покрене процес за консолидирање на законската регулатива 
во државата која што се однесува на мерките за цивилна 
заштита и реагирање во кризи со акцент на имплементација во 
законодавството на одлуките на ЕУ 32014D0762; CELEX_32018D0142; 
32019D0570 

• Формирање на Дирекција за цивилна заштита под Министерство за 
внатрешни работи која што дирекција ќе се формира со спојување 
ДЗС и ЦУК во едно тело, со два сектори: оперативен и стратешки.  На 
ист принцип функционираат сите европски земји. РСМ е единствена 
која што има ваква поделба која што е нефункционална а со овие 
измени ќе се доближиме до стандардите на цивилна заштита на ЕУ. 

• Да се изработат процени на ризици од катастрофи, поплави и 
пожари по плански региони за да може да се постави структура 
и инфраструктура за брза реакција која што инфраструктура ќе 
биде лесно мобилна и спремна за реакција. 

• Кампања за промоција на бројот 112 и негово користење од страна 
на граѓаните. 

• Да се организира протокол и дефинирање на механизам за рано 
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предупредување на населението со систем на СМС пораки. ЦУК да 
потпиши договори со мобилните оператори на територијата на РСМ 
за брзо известување.  

• Најитно да се изготви закон за спасителни служби на РСМ 

• Да се зајакнат капацитетите на центарот за обуки на дирекција за 
спасување на РСМ 
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13. ФИНАНСИРАЊЕ

Поглавјето за животна средина и климатски промени е едно од 
најскапите поглавја за реализација споредено со другите поглавја во 
европското законавство. 

Според некои груби проекции за вкупно потребните инвестиции за 
проектите од областа на заштитата на животната средина, потребни 
се околу 4 милијарди евра, или според други извори сведено по 
глава на жител околу 2000евра/жител. Меѓу приоритетите се секако 
подобрувањето на квалитетот на амбиенталниот воздух, управувањето 
со отпадот и третманот на урбаните отпадни води, заштита на природата 
и борбата со климатските промени (декарбонизацијата). Што се 
однесува до квалитетот на воздухот, приоритет е менување на начинот 
на загревање на домаќинствата, односно примена на нискојаглеродни 
технологии (поголем опфат на системите за далечинско централно 
греење и нивна декарбонизација, обновливи извори на енергија во 
финалната потрошувачка, елиминирање на црстите горива од урбаните 
средини и сл.), одржлив јавен превоз и финансисики стимулации за 
обнова на возниот парк. Според Специфичниот план за спроведување 
на Директивата за третман на урбаните отпадни води, изработен во 2017 
година, вкупните инвестициски потреби само за секторот за отпадни 
води се проценуваат на приближно 1,2 милијарди евра до 2041 година 
(Eptisa, 2017 година). Ова укажува дека земјата треба да издвојува 
многу поголем процент од националниот буџет и треба да ги зголеми 
напорите за обезбедување странски инвестиции за да се подобри 
имплементацијата на законодавството не само во делот на третманот 
на отпадните води, туку и генерално за заштитата на животната средина. 

Боорбата со климатските промени е една од најкомплексните области 
со оглед на фатот дека вклучува повеќе надлежни институции и повеќе 
сектори меѓу кои енергетиката, сообраќајот и земјоделството. Во 
2021 година, Македонија гo усвои ревидираниот национален утврден 
придонес (NDC), според кој се обврзува во 2030 година да има 51% 
пониски емисии на стакленички гасови во споредба со нивото од 1990 
година. За остварување на оваа зацртана цел проценети се инвестиции 
во вредност од 7,7% од годишниот просечен БДП, за секоја година до 
2030 година. Се разбира, овде се очекуваат значителни инвестиции 
во енергетскиот сектор, во вид на електрани на обновливи извори на 
енергија.

Сепак и покрај ова Главно, инвестициите во Македонија во областа на 
животната средина се спроведуваат со финансиска поддршка од ЕУ 
и од билатерална помош на земјите членки на ЕУ и на други држави. И 
наместо инвестициите во животната средина да се приоретизираат и 
тоа пред се заради обезбедување подобар квалитет на живот постои 
тренд на постојано намалување на буџетот наменет за заштита на 
животната средина. Така, во 2020 година тој бил 10.486.569€, во 2019 
година,  10.811.770€, додека во 2018 изнесувал 10.925.590€. Но, исто толку 
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загрижувачки е и фактот што при ребалансите на буџетот, највеќе 
страда токму заштитата на животната средина, односно се намалува 
и онака скромниот првично проектиран буџет за заштита на животната 
средина (28,42% во 2018, 22.77% во 2019 and 36,45% во 2020).42

На сликата подолу е даден преглед на годишниот буџет на МЖСПП за 
2022 година, расчленет по категории каде што јасно се гледа дека 
прилично голем буџет се одвојува за инвестиции за заштита на животната 
средина. Сепак, споредено со вкупниот буџет на државата, буџетот на 
МЖСПП изнесува помалку од 1%, односно 0,62% во кои се вклучени и 
трошоците за плати и тековни трошоци.

Слика10. Буџет на МЖСПП за 2022 година

Ваквата состојба на континуирано мала финансиска подршка укажува 
дека животната средина не е приоритет на Владата (и на претходните 
влади), што е особено загрижувачка состојба имајќи предвид дека за 
усогласување со барањата на ЕУ во врска со Поглавјето 27 потребни 
се пред се капитални инвестиции и континуирана посветеност. Иако 
значителна е поддршката од донатори со што се обезбедуваат грантови 
за реализација на важни проекти од областа на заштитата на животната 
средина, таквиот пристап не смее да доминира.

42  Центар за правни истражувања и анализи, 2021

Вкупен буџет на РСМ (ребаланс 2022) 217.686.574               
Вкупен буџет на МЖСПП (ребаланс 2022) 1.358.795                    0,62%
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14. ЗЕЛЕНА АГЕНДА ЗА ЗАПАДЕН 
БАЛКАН

Во декември 2019 година, Европската Комисијата ја започна својата 
водечка политика, Eвропскиот зелен договор. Нејзиното достигнување 
може да ја одведе Европа до климатска неутралност каде што до 
2050 година економиите на Европската Унија ќе произведуваат со 
нула емисии. Исто така оваа политика има за цел постигнување нулта 
загадување од страна на индустријата, со што го штити здравјето на 
своите граѓани.

Во согласност со нејзината политика на проширување, која треба да 
резултира со приближување на земјите кандидатки за членство во ЕУ 
поблиску до барањата на ЕУ, Европската Унија сфати дека Зелениот 
Договор мора да го применува надвор од своите граници па така за 
земјите од Западен Балкан ја разви Зелена Агенда за Западен Балкан, 
Договор кој во Декември 2020 година го потпишаа лидерите на земјите 
од Западен Балкан.

Сепак, и покрај некои позитивни примери, донесувањето политики 
и одлуки во голема мера се врши на нетранспарентен начин со 
ограничени можности за вклучување на граѓанскиот сектор и независни 
експерти, Владите покажуваат посветеност на еколошката агенда 
најмногу на декларативен начин, а усвојувањето на нови стратегии 
и одлуки кон зелената транзиција е сè уште многу бавна и недостига 
имплементација, што покажува недостаток на политичка волја.

Загадување на водата и воздухот, несоодветно управување со отпадот, 
неодржливо и неконтролирано користење на природните ресурси и 
производство на енергија базирана на јаглен остануваат најголемите 
еколошки предизвици во регионот на Западен Балкан. Заштитата на 
природата не е призната од другите секторски политики, не се смета 
за приоритет и нема значителни финансиски средства за поддршка на 
одржливите практики и управување со заштитените подрачја.

Околу 730 милиони евра беа посветени за поддршка на имплементација 
на Зелената агенда во билатерални и регионални проекти од 2021 година, 
вклучувајќи техничка помош и инвестиции во енергетска ефикасност, 
обновливи извори на енергија енергија, транзиција од јаглен и инвестиции 
во управување со животната средина. 

Oна што останува нејасно е како и кој го води процесот и управувањето 
со финансиите за реализација на Зелената Агенда. Граѓанските 
организации иако препознаени како клучен играч во планирање и 
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спроведување на Зелената Агенда, сепак до овој момент не се вклучени 
на ниту еден ефективен начин во процесот на спроведувањето на 
Зелената Агенда. 

Во повеќето земји во регионот има многу малку информации и 
разбирање за намерата и целта на Зелената агенда, истовремено, 
процесите што ги водат владите поврзани со подготовката на проектот 
се водат за зад затворени врати.

Некои проекти предложени во рамките на Зелената агенда вклучуваат 
изградба на патишта, гасоводи, ископ на јаглен и отворање нови рудници, 
кои се во спротивност со целите на декарбонизација на регионот и 
принципите на Зелената Агенда.

Иако владите ја потпишаа декларацијата од Софија, јасно се забележува 
недостатокот на политичка волја и капацитети за спроведување на 
Зелената агенда.
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