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- ИЕД – Интегрирана еколошка дозвола 
- ИСКЗ - Интегрирано спречување и контрола на загадувањето 
- ДУОП – Дозвола за усогласување со оперативен план 
- ДИЖС – Државен инспекторат за животна средина 
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- Министерство – Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Општини и Град Скопје - Единиците на локална самоуправа 
- РСМ- Република Северна Македонија 
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 
 
РЕЗИМЕ  
 
Извршивме ревизија на успешност на тема “Ефективност на мерките и 
активностите за издавање на Б-интегрираните дозволи” за да одговориме на 
прашањето „дали со Б-интегрираните еколошки дозволи се овозможува 
интегрирано спречување и контрола на загадувањето на животната средина од 
индустриските активности?‘‘    
 

Мерките и активностите за заштита и унапредување на животната средина се од 
јавен интерес, поради што потребен е интегриран пристап во постапувањето. 
Интегрирано спречување и контрола на загадувањето е режим на издавање 
еколошки дозволи на индустриски активности, со цел да се регулира нивното 
влијание врз квалитетот на животната средина, животот и здравјето на луѓето. 
Според податоците од Државниот завод за статистика, во 2019 година има 75.914 
активни деловни субјекти кои се распределени во 19 сектори на дејност согласно 
Националната класификација на дејностите.  
 

Ревизијата на успешност е извршена согласно Годишната програма за работа на 
Државниот завод за ревизија за 2020 година.  
 

Опфатот и доказите кои се обезбедени по пат на спроведување на техники и 
методологија од страна на ревизијата, даваат основа да го изразиме следниот 
заклучок:   
 

Мерките и активностите преземени од страна на надлежните институции за 
издавање на Б-интегрирани еколошки дозволи не се доволно ефективни за 
воспоставување на интегриран систем за спречување и контрола на загадувањето 
од индустриските активности и целосно почитување на начелата за животната 
средина. 
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Министерството, Град Скопје и дел од општините имаат преземено мерки и 
активности за воспоставување режим на издавање интегрирани еколошки дозволи, 
но недостасува ефективен систем за интегрирано спречување и контрола на 
загадувањето, кој во целост ќе ги опфати индустриските капацитети и контролен 
механизам кој ќе следи дали истите според својот капацитет треба да поседуваат 
ИЕД. Неповолно влијание врз квалитетот на животната средина имаат постоечките 
инсталации кои поседуваат ДУОП и се уште не ги исполниле обврските од 
оперативните планови, поради што кај нив не се создадени улови за издавање Б-
ИЕД. Тие и натаму претставуваат опасност со своите активности да ги надминат 
дозволените гранични вредности за присуство на загадувачките супстанции. 
Потребни се измени во одредбите и примената на дел од  постојните подзаконски 
акти со цел да се обезбеди воедначено и попрецизно изготвување на Б-ИЕД, а со тоа 
и постигнување поголема заштита на животната средина. Наведените состојби не 
овозможуваат целосна контрола на загадувањето и почитување на начелата на 
животна средина: „висок степен на заштита‘‘, „претпазливост‘‘ и „превенција‘‘.  
 

Во периодот 2017 – 2019 година од страна на субјектите предмет на ревизијата 
наплатени се надоместоци во вкупен износ од 7.419 илјади денари. Кај сите субјекти 
утврдивме различно толкување и начин на примена на подзаконските акти, што 
натаму се одразува на точното пресметување на надоместокот. Различниот начин 
на пресметување на надоместокот,  доведува до нееднаков третман на операторите 
на инсталации кои се должни истиот да го плаќаат, а истовремено влијае на 
неправилно и нецелосно почитување на начелото „загадувачот плаќа‘‘. Кај поголем 
дел од субјектите не е воспоставена сметководствена евиденција на побарувања од 
операторите на инсталации, што не овозможува нивно следење и редовна наплата. 
Отсуството на соодветна евиденција не овозможува во случај на ненаплатени 
побарувања навремено опоменување или одземање на дозволата. Субјектите 
предмет ревизијата не доставија докази за наменското трошење на наплатените 
надоместоци. 
 
Интерниот мониторинг на инсталациите во голем дел е воспоставен од страна на 
операторите, но информациите од истиот не се доставуваат до Министерството. Не 
е воспоставена мрежа за мониторинг на национално и локално ниво, поради што не 
е можно целосно следење на состојбата во однос на индустриските инсталации, како 
и нивното влијание врз квалитетот и промените на медиумите и областите на 
животната средина. Надзорните активности од надлежните институции се 
недоволно застапени, што влијае на ненавремено откривање, спречување и 
контрола на загадувањето на животната средина предизвикано од индустриските 
инсталации.  
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Периодот кој беше опфатен со ревизијата на успешност е од 2017 до 2019 година, 
иако одредени области, прашања и настани се опфатени пред 2017 година и 
последователно до денот на известување од извршената ревизија.  
 

Ревизорските активности беа насочени кон следните области: 
- Издавање на Б-ИЕД и ДУОП;  
- Надоместоци и нивно наменско користење и 
- Мониторинг, надзор и известување. 

 

Со извршената ревизија констатиравме одредени состојби во областите предмет на 
ревизија и тоа како што следува: 
 

Издавање на Б-ИЕД и ДУОП 
 

Министерството и дел од општините имаат воспоставено режим на издавање 
интегрирани еколошки дозволи, при што недостасува интегриран систем и 
контролен механизам кој во целост ќе ги опфати индустриските инсталации кои со 
своите активности емитуваат штетни материи во животната средина. Иако е познат 
вкупниот бројот на активни деловни субјекти распределени во сектори на дејност 
(75.914 субјекти), не е познат бројот на деловни субјекти кои вршат активности за кои 
е потребно Б-ИЕД. Кон ова се надоврзува и фактот што дел од инсталации кои 
поседуваат ДУОП нецелосно го запазиле или воопшто не го испочитувале 
законскиот рок за обезбедување на Б-ИЕД, што влијае инсталациите да продолжат 
да извршуваат активности кои имаат неповолно влијание врз квалитетот на 
животната средина. Потребни се измени во одредбите и примената на дел од 
донесените подзаконски акти кои се важни за воедначено и правилно 
воспоставување на ИСКЗ на животната средина. 
 

Една од причините за утврдените слабости во начинот на издавање на Б-ИЕД е 
недоволната кадровска екипираност во општините, инспекциските служби и 
недостатокот на обуки и конкретни насоки за постапување во областа.  
 

Воспоставениот начин на издавање на Б-ИЕД не овозможува целосна контрола на 
загадувањето и постои ризик индустриските инсталации преку своите активности 
да ги надминуваат определените дозволени гранични вредности на загадувачки 
супстанции што предизвикуваат штетни последици за животната средина и 
нецелосно почитување на начелата: „висок степен на заштита‘‘, „претпазливост‘‘ и 
„превенција‘‘.   
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Надоместоци и нивно наменско користење  
 

Формулата за пресметка на надоместокот, иако е комплексна, во целост го опфаќа 
влијанието што една инсталација го има врз животната средина. Со ревизијата 
утврдивме дека постојат слабости во законската и подзаконската регулатива која 
влијае врз начинот на пресметување на надоместоците, што истовремено 
претставува пречка за навремено и целосно почитување на начелото „загадувачот 
плаќа‘‘. Како поважни промени кои треба да се воведат за целосно и точно 
пресметување на надоместоците ги истакнуваме:  

- вклучување на медиумите почва и бучава во пресметката, 
- прецизно утврдување на опфатот на параметрите (поединечно или како 

група),  
- определување на паричен надоместок за параметрите за кои се определени 

гранични вредности над/под кои не е дозволено надминување и  
- дефинирање на гранични вредности над/под кои не е дозволено 

надминување за одредени параметри, а за кои е определен паричен 
надоместок.  

Со извршениот увид во начинот на пресметување на надоместоците, кај сите 
субјекти утврдивме различен пристап, во зависност од начинот на толкување и 
примена на одредбите од подзаконската регулатива. Наведеното укажува на 
потреба од организирање на обуки за вработените, како и креирање на електронска 
апликација за унифицирана употреба.  
Во периодот 2017 – 2019 година од страна на субјектите опфатени со ревизијата 
наплатени се надоместоци во вкупен износ од 7.419 илјади денари. Кај поголем дел 
од нив не е воспоставена сметководствена евиденција на побарувања од оператори 
на инсталации, што не овозможува следење на наплата. На таков начин не е 
овозможено оние кои не го платиле надоместокот да бидат опоменати, а со 
натамошното неисполнување на обврските, да им биде одземена ИЕД.   
Законските одредби не обезбедуваат прецизни насоки за наменското трошење на 
наплатените надоместоци, а субјектите не доставија докази за нивно користење по 
ниту еден основ дефиниран со законската регулатива. 
 

Мониторинг, надзор и известување  
 

Во содржината на издадените ИЕД пропишани се одредби за мониторинг, а по 
извршената ревизија констатиравме дека одредени оператори на инсталации не 
вршат редовно следење на емисиите и еднаш месечно и/или согласно со роковите 
утврдени во дозволите не доставуваат податоци до Министерството. Кај оние 
инсталации каде е спроведен интерен мониторинг, при што во континуитет од три 
години е забележано надминување над определените гранични вредности не е 
постапено согласно законските одредби за одземање на дозволата. Состојбата во 
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однос на следење на индустриските инсталации, како и нивното влијание врз 
квалитетот и промените на медиумите и областите на животната средина не е 
овозможено во целост поради не воспоставената мрежа за мониторинг на 
национално и локално ниво.   
Надзорните и контролните активности над индустриските инсталации и субјектите 
кои издаваат ИЕД од страна на надлежните вработени во Министерството, 
државните и овластените инспектори за животна средина се извршуваат, но истите 
по број и опфат на инсталации се недоволно застапени. Во определени случаи 
потребен е подетален пристап и увид во документацијата која ќе ја потврди 
законитоста при работењето на општините во областа на животната средина. Кај 
дел од инсталациите не се врши редовен надзор од страна на државните и 
овластените инспектори. Во периодот 2017 – 2019 година откриена е само една 
индустриска инсталација која работи без Б-ИЕД. Овие состојби влијаат на 
ненавремено откривање, спречување и контрола на загадувањето на животната 
средина предизвикано од индустриските инсталации.    
Воспоставените регистри за Б-ИЕД и ДУОП по својата форма и содржина се 
разликуваат од пропишаната согласно одредбите од Правилниците за постапката 
за добивање на Б-ИЕД и издавање на ДУОП. Исто така, поради неажурност во 
водењето, постои разлика во податоците заведени во националниот и општинските 
регистри. Со ревизијата констатиравме дека 18 општини, иако издале ИЕД, за истите 
не доставиле податоци до Министерството. Нередовно и нецелосно е доставувањето 
на извештаите од операторите на инсталации до Министерството за спроведениот 
интерен мониторинг, чии информации истовремено треба да претставуваат влезни 
податоци во Националниот информативен систем за животна средина, Регистарот 
на загадувачи и соодветните катастри во рамки на Катастарот за животната 
средина.  
Наведените состојби не обезбедуваат навремено откривање на штетните процеси и 
практики кај индустриските инсталации кои предизвикуваат загадување на 
животната средина и претставуваат ризик за задоцнето информирање и делување 
на надлежните институции.   
 
За надминување на утврдените состојби ревизијата даде препораки со цел 
постигнување на поголеми ефекти при воспоставување на интегриран систем за 
спречување и контрола на загадувањето и целосно почитување на начелата за 
животната средина.  
 
Добиени се забелешки на Нацрт извештајот за извршената ревизија на успешност 
на тема „Ефективност на мерките и активностите за издавање на Б-интегрираните 
дозволи” број 16 -225/12 од 21.04.2021 година и тоа:  
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- На ден 28.05.2021 година добиени се забелешки од г-ѓа Лета Георгиевска - 
овластен инспектор за животна средина во Општина Кочани – заведени во 
Државниот завод за ревизија под број 16-678/1 од 28.05.2021 година и 

- На ден 04.06.2021 година добиени се забелешки од раководното лице г. Насер 
Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање – заведени  
во Државниот завод за ревизија под број 16-225/25 од 04.06.2021 година.  

 
Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и 
констатирано е дека од вкупно 10 доставени забелешки, една забелешка и едно 
дополнување на препорака се прифатени и соодветно обелоденети во Конечниот 
извештај на овластениот државен ревизор. Останатите забелешки претставуваат 
потврдување или појаснување за определена состојба, како и известување за веќе 
преземени мерки.  
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I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ  
 

1. Вовед 
 

Интегрирано спречување и контрола на загадувањето (ИСКЗ) е систем на издавање 
еколошки дозволи 1 на одредени видови индустриски активности (металургија, 
енергетика, индустрија на минерали, хемиска индустрија и друго), вклучувајќи 
активности на интензивно земјоделство и управување со отпад. Владата на 
Република Северна Македонија ги определува инсталациите2 за кои е потребна Б - 
интегрирана еколошка дозвола (ИЕД). Целта на овој систем е преку интегриран 
пристап, целокупно да се опфатат и регулираат влијанијата на инсталациите врз 
животната средина, кои се резултат на индустриските активности. ИСКЗ треба да 
овозможи: 

- минимизирање и контрола на емисиите на загадување на медиумите на 
животната средина (воздух, вода и почва),  

- минимизирање и контрола на емисиите на бучава и вибрации,    
- одржливо управување на отпадот и 
- енергетска ефикасност. 

Каква дозвола треба да поседува инсталацијата (А-ИЕД или Б-ИЕД) зависи од видот 
на активноста и обемот на инсталацијата. Обемот на активноста на инсталацијата 
се утврдува според соодветен праг во вид на инсталиран производствен капацитет 
или вид на суровина/материјал што се користи во процесот на производство.   
 

Операторите на постоечките инсталации 3, почнувајќи од 1 јануари 2006 година, a 
најдоцна до 31 декември 2009 година поднесувале барања за добивање дозвола за 
усогласување со оперативен план (ДУОП) во временски интервал од шест месеци 
определен посебно за секој индустриски сектор. Целосно усогласување на сите 
сектори со барањата на законодавството било предвидено до 1 април 2014 година, а 
Владата на РСМ утврдува дополнителен рок, за секоја инсталација поединечно, кој 
не може да биде подолг од 1 април 2019 година. Временскиот распоред кој бил 
определен за доставување барање од операторите за добивање на ДУОП во 
зависност од индустрискиот сектор е прикажан во следниот графички преглед: 
                     
1 Дозвола е дел од пишана одлука или цела пишана одлука (или неколку такви одлуки) со којашто се 
дава овластување за работа на целата или на дел од инсталацијата, во согласност со одредени услови, 
со кои се гарантира дека инсталацијата е усогласена со барањата утврдени во законските регулативи. 
Дозволата може да биде: А - интегрирани еколошки дозволи (А-ИЕД) и Б - интегрирани еколошки 
дозволи (Б- ИЕД).  
2 Инсталација е неподвижна техничка единица каде што се врши една или повеќе пропишани 
активности и активности кои се непосредно поврзани со нив, а кои би можеле да имаат ефект врз 
емисиите и врз загадувањето на животната средина.   
3 Постоечка инсталација, во однос на интегрирани еколошки дозволи, е инсталација која што е 
оперативна, односно работи пред 1 јули 2007 година. 
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2. Начела за управување со животната средина 
 

Согласно начелата за управување со животната средина треба да се обезбеди 
воспоставување на транспарентни и универзални правила за интегрирано 
спречување и контрола на загадувањето на национално и локално ниво. Такви се 
начелата: 

- висок степен на заштита  - секој е должен при преземањето 
активности/вршењето дејности да обезбеди висок степен на заштита на 
животната средина и на животот и здравјето на луѓето; 

- загадувачот плаќа - загадувачите се должни да ги надоместат трошоците за 
отстранување на опасноста од загадување на животната средина, да ги 
поднесат трошоците за санација и да платат правичен надомест за штетата 
причинета врз животната средина, како и да ја доведат животната средина, 
во најголема можна мера, во состојба како пред оштетувањето; 

- супсидијарност  – општините и Градот Скопје, во рамките на своите 
надлежности определени со закон, имаат право и должност на своето 
подрачје да ги преземаат сите мерки и активности за заштита и за 
унапредување на животната средина, кои не се во исклучива надлежност на 
државните органи; 

- претпазливост  - доколку постои основано сомневање дека одредена 
активност може да предизвика штетни последици врз животната средина, се 

МЕТАЛУРГИЈА                                    01.01.2006 - 01.07.2006

ЕНЕРГЕТИКА                                       01.07.2006 - 31.12.2006  

МИНЕРАЛИ    01.01.2007 - 01.07.2007

ХЕМИСКА                                                01.07.2007- 31.12.2007 

ДРУГИ                                                      01.01.2008 - 01.07.2008

ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД         01.07.2008 - 31.12.2008
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преземаат неопходни мерки за заштита пред да стане достапен научниот 
доказ дека такви штетни последици би можеле да настанат; 

- превенција - мерките и активностите за заштита на животната средина се 
преземаат пред да дојде до штетни последици; 

- почисто производство  – според кое за да се намалат ризиците за животот и 
здравјето на луѓето и за животната средина, како и да се зголеми економската 
и еколошката ефикасност, се поддржува примената на сеопфатна стратегија 
за заштита на животната средина и тоа во поглед на суровините, 
производствените процеси, производите и услугите; 

- учество на јавноста и пристап до информации  – според кое органите на 
државната и локалната власт се должни да ги обезбедат сите потребни мерки 
и да пропишат постапки со кои се обезбедува остварување на правото на 
пристап до информациите и учество на јавноста во донесувањето на 
одлуките кои се однесуваат на состојбата на животната средина, како и да 
обезбедат изјаснување на јавноста во постапката за донесување на тие 
одлуки; 

- заштитна клаузула , според која заради заштита на животот и здравјето на 
луѓето и на животната средина, органите на државната и локалната власт, во 
согласност со законот, имаат право и обврска да преземаат мерки и 
активности кои се однесуваат на привремената или трајната забрана за 
вршење на определени дејности или промет на определени производи и 

- други начела. 
 

3. Законска регулатива 
 

Согласно одредбите од Законот за животна средина4, од јануари 2006 година, 
започна имплементацијата на законските обврски за индустријата, кои се 
однесуваат на ИСКЗ, како и определување на надлежностите на институциите 
вклучени во тој систем. Во законските одредби, системот на дозволи е опфатен 
со две глави во законот: 

- Глава XII - Интегрирани Еколошки Дозволи и  
- Глава XIV - Дозволи за усогласување со оперативни планови. 

 

Со цел детално уредување на начинот на ИСКЗ, како и определување на 
надлежностите на институциите опфатени со ревизијата на успешност, донесени се 
повеќе подзаконски акти меѓу кои, како најзначајни се следните:  
- Уредба за определување на активностите на инсталациите за кои се издава 

интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за усогласување со оперативен 

                     
4 „Службен весник на РМ“ број 53/2005, 81/2005, 24/2007,159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18. 
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план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за 
усогласување со оперативен план; 

- Правилник за постапката за издавање на Б-ИЕД;  
- Правилник за постапката за издавање на ДУОП; 
- Уредба за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на 

инсталациите кои вршат активности за Б-ИЕД; 
- Уредба за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на 

инсталациите кои вршат активности за кои се издава ДУОП; 
- Правилник за опасните супстанции, граничните вредности (прагови) за 

присуство на опасните супстанции и критериумите или својствата според кои 
супстанцијата се класифицира како опасна;   

- Уредба за определување на проектите и критериумите  врз основа на кои се 
утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз 
животната средина;  

- друга подзаконска регулатива. 
 

4. Институционална рамка во ревизијата 
 

Во однос на издавањето на Б-ИЕД и ДУОП, како и нивната имплементација во 
интегрираното спречување и контрола на загадувањето, вклучени се повеќе 
институции и тоа: Министерството за животна средина и просторно планирање - 
Управата за животна средина – Сектор индустриско загадување и управување со 
ризик, општините и Градот Скопје, операторите со инсталации и Државниот 
инспекторат за животна средина.  
 

Министерството за животна средина и просторно планирање  како орган на 
државната управа, покрај останатите ги врши и работите што се однесуваат на: 
следење на состојбата на животната средина, преземање мерки и активности кои се 
однесуваат на заштитата на водите, почвата, флората, фауната, воздухот, озонската 
обвивка од загадување, заштита од бучава, заштита на биодиверзитетот, 
националните паркови и заштитените области, реставрацијата на загадените 
делови од животната средина, предлага мерки за третман на цврстиот отпад, врши 
надзор од негова надлежност и други работи утврдени со закон. 
 

Управата за животна средина  е орган во состав на Министерството, каде е 
формиран Сектор индустриско загадување и управување со ризик, кој меѓу другото 
е надлежен за: спроведување на постапката за ИСКЗ, издавање Б-ИЕД и ДУОП во 
случаи кога се работи за инсталации кои се наоѓаат во заштитено подрачје, вршење 
на увид на лице место на инсталациите за која се изготвува ИЕД, учествува во 
преговарање по дозволите за усогласување, утврдување на надоместоците кои се 
должни да ги плаќаат операторите на инсталации, водење евиденција и регистар, 



Конечен извештај од ревизија на успешност  
“Ефективност на мерките и активностите за издавање на  

Б-интегрираните дозволи“ 
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 11 
 
 
 
 
  

остварува соработка со заинтересираните субјекти во постапката за издавање ИЕД, 
информирање на јавноста при процесот на спроведување на процедурата за ИСКЗ, 
предлагање начини за решавање на проблемите од таа област, водење на 
мониторингот на животната средина и други активности. 
 

Општините и Градот Скопје  се надлежни за спроведување на постапката за ИСКЗ 
и ги вршат истите активности како Управата на локално ниво и за инсталации  кои 
се наоѓаат на територијата која е под нивна надлежност, како и надзор над нивната 
активност.   
 

Оператори на инсталација е секое правно или физичко лице кое врши 
професионална активност и/или врши активност преку инсталација и/или ја 
контролира, или лице на кое му се доверени или делегирани овластувања за 
донесување економски одлуки во однос на активноста или техничкото работење, 
вклучувајќи го и носителот на дозволата или овластување за таквата активност, 
односно лицето кое е задолжено да регистрира или алармира за активноста. 
 

Инспекциски надзор над примената на Законот за животна средина и на прописите 
донесени врз основа на овие закони врши Државниот инспекторат за животна 
средина преку државните инспектори за животна средина.  
 

5. Надоместоци и нивно наменско користење 
 

Операторите на инсталациите се должни да плаќаат надоместок и тоа: 
- при поднесување на барање за добивање Б-ИЕД или ДУОП, 
- при поднесување на барање за измена или пренос на Б-ИЕД или ДУОП, 
- за поседување на Б-ИЕД или ДУОП, кој се плаќа годишно, 
- за редовен надзор на инсталацијата, во согласност со условите во Б-ИЕД и ДУОП и 
- при затворање на инсталацијата која поседува ДУОП.  

 

Владата на РСМ ја пропишува висината на надоместокот кој треба да го плаќаат 
операторите на предлог на Министерството, а врз основа на површината што ја 
зафаќа инсталацијата, бројот на местата на инсталацијата од кои се испуштаат 
емисии во животната средина, бројот на задолжителните услови и мерки утврдени 
во дозволата и видот и големината на емисиите во животната средина.  
 

Средствата добиени од надоместокот треба да се користат за покривање на 
трошоците за добивање, пренос или измени и контрола на Б-ИЕД или ДУОП.  
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II.ЦЕЛИ, ОПФАТ И МЕТОДОЛОГИЈА НА РЕВИЗИЈА 
 
 

1. Цели на ревизијата 
 

Целта на ревизијата на успешност е да се даде оценка дали со мерките и 
активностите пропишани во Б-интегрираните еколошки дозволи се овозможува 
ефективно постапување и интегрирано спречување и контрола на емисиите5 што ги 
испуштаат индустриските инсталации во животната средина, како и целосно 
почитување на начелата за животна средина.  
Ефектите од мерките и активностите кои се преземени и треба да бидат преземени 
во наредниот период, по дадените препораки од страна на ревизијата меѓу другото 
треба обезбедат: 

- воспоставување интегриран систем што ќе овозможи минимизирање и 
контрола на емисиите на загадување во медиумите на животната средина и 
нејзина поголема заштита; 

- ефективност на мерките и активностите наведени во Б-ИЕД и ДУОП и 
осигурување дека истите во целост се темелат на начелата „висок степен на 
заштита‘‘, „супсидијарност‘‘, „претпазливост‘‘ и „превенција‘‘; 

- воедначено и усогласено постапување во процесот на издавање на Б-ИЕД од 
страна на надлежните институции кои ги издаваат; 

- целосно исполнување на обврските од оперативните планови на ДУОП од 
страна на операторите и обезбедување на Б-ИЕД за инсталациите, со цел 
намалување на штетното влијание што тие го имаат врз животната средина; 

- донесување на подобрена подзаконска регулатива која ќе обезбеди прецизни 
насоки во начинот на пресметка на надоместоците; 

- примена на начелото „загадувачот плаќа‘‘, преку целосни и точни пресметки 
на надоместоци кои треба да ги плаќаат операторите на инсталации, нивна 
навремена наплата и наменско користење; 

- воспоставување на континуиран мониторинг и редовен годишен надзор над 
индустриските инсталации и зголемен број на надзорните активности со кои 
ќе се овозможи навремено откривање и санирање на можните штетни 
последици од загадувачките емисии на индустриските инсталации и 

- навремено, точно и транспарентно известување за емисиите во животната 
средина. 
 

1.1. Ревизијата на успешност на тема: „Ефективност на мерките и активностите за 
издавање на Б-интегрираните дозволи” е извршена согласно Годишната 
програма за работа на ДЗР за 2020 година.  

                     
5 Емисии во воздух, вода, почва, бучава и вибрации. 
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Целта на ревизијата е да се даде одговор на прашањето: „Дали со Б-
интегрираните дозволи се овозможува интегрирано спречување и контрола на 
загадувањето на животната средина од индустриските активности?‘‘       

 

1.2. Ревизорските активности кои ревизорскиот тим ги спроведе во субјектите 
опфатени со ревизијата беа насочени кон повеќе области и тоа како што 
следува: 

- Издавање на Б-ИЕД и ДУОП;  
- Надоместоци и нивно наменско користење и 
- Мониторинг, надзор и известување. 

 

2. Опфат на ревизија   
 

2.1. Со ревизијата на успешност беа опфатени следните субјекти: 
- Министерство за животна средина и просторно планирање – Управа за 

животна средина - Сектор индустриско загадување и управување со ризик;    
- Општини: Град Скопје, Битола, Велес, Кочани, Крива Паланка, Куманово, 

Прилеп, Струга, Струмица, Тетово и 
- Државен инспекторат за животна средина. 

 

2.2. При изборот на општините кои беа вклучени во примерокот за ревизија, 
користени се податоци од регистарот на Министерството за број на издадени 
ДУОП и Б-ИЕД. Ревизијата е спроведена во десет општини при што шест од нив, 
имаат издадено поголем број на ИЕД, две општини со помал број на издадени 
дозволи и две поголеми општини (по број на жители - Тетово и Струмица) кои 
согласно податоците од регистарот до сега немаат издадено ИЕД. Според 
првично добиените податоци од Министерството регистрирани се вкупно 272 
ИЕД. Преку избраниот примерок, опфатени се општини кои издале вкупно 182 
ИЕД, при што во 65 ИЕД  беше спроведен детален увид во документацијата. Во 
текот на ревизијата утврдивме дека во општина Струмица има активности за 
издавање на ИЕД, но истите не се заведени во регистарот кој го води 
Министерството, поради што примерокот за ревизија беше проширен и извршен 
увид во уште 8 дозволи издадени од оваа општина (1 Б-ДУОП и 7 Б-ИЕД) или 
вкупно 73 ИЕД. Во однос на направените пресметки за плаќање на надоместок и 
издадените решенија од општините, беше извршен увид кој се однесува на трите 
години опфатени со ревизијата кај 59 оператори.  

 Во следниот табеларен преглед прикажани се поединечните податоци од 
регистарот на Министерството, за субјектите кои беа опфатени со ревизијата и 
бројот и видот на дозволите каде беше спроведен детален увид.  
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Б-ДУОП Б-ИЕД Вкупно Б-ДУОП Б-ИЕД Вкупно

1

Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање 

6 10 16 4 7 11

2 Град Скопје 31 19 50 6 9 15
3 Велес 13 16 29 3 7 10
4 Прилеп 5 21 26 0
5 Струга 6 14 20 0 7 7
6 Битола 9 8 17 2 5 7
7 Куманово 6 10 16 2 6 8
8 Крива Паланка 2 3 5 2 2 4
9 Кочани 0 3 3 0 3 3
10 Останати општини 46 44 90 0 0 0

Вкупно од 1 до 9 78 104 182 19 46 65
Вкупно издадени во РСМ 124 148 272
% 62,9 70,3 66,9 15,3 31,1 23,9

Министерство/Општина 
Број на издадени Број на извршен увид во ИЕД 

не се доставени ИЕД 

 
          *податоци од регистарот кој го води Министерството за животна средина и просторно планирање 
 

2.3. Со ревизијата на успешност опфативме период започнувајќи од 2017 до 2019 
година, при што по потреба беше опфатен претходен како и период до денот на 
изготвување на овој извештај. Проширување на временскиот период произлезе 
од потребата за: 

- увид во содржината на издадените ИЕД кои важат во периодот 2017 – 2019 
година, а се издадени пред тој период,  

- согледување на исполнетоста на обврските од оперативните планови во 
ДУОП и нивно навремено преминување во Б-ИЕД и  

- анализа на наплатени надоместоци за поседување на Б-ИЕД или ДУОП кои 
се пресметани во 2020 година, а се однесуваат за 2019 година.   
 

2.4. При спроведување на ревизијата на успешност имавме ограничување и 
отежната комуникација во добивање на повратни информации, одговори  и 
документација, поради пандемијата предизвикана од страна на Корона 
вирусот – COVID-19.  
Општина Прилеп не одговори на доставениот прашалник и не обезбеди увид 
во целокупната документација поврзана со издавање на дозволите, пресметка 
на надоместоците, спроведениот мониторинг и надзор над инсталациите кои 
се на нејзина територија, иако според бројот на издадени ИЕД претставува 
трета по големина во редот на општини во РСМ. 
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3.  Методологија   
 

3.1. Ревизијата на успешност е извршена во согласност со стандардите за државна 
ревизија на Меѓународната организација на ВРИ (ИНТОСАИ) кои се 
пропишани за примена во РСМ при вршењето на државната ревизија. 
 

3.2. Ревизијата на успешност е независно испитување на ефективноста на мерките 
и активностите за издавање на Б-ИЕД и целта која води кон подобрувања на 
интегрираното спречување и контрола на загадувањето. 

 

3.3. Оваа ревизија на успешност преставува објективна и систематска проверка на 
докази за обезбедување на независна проценка на ефективноста на 
активностите преземени од страна на надлежните институции за 
воспоставување на интегрирано спречување и контрола на загадувањето на 
животната средина од индустриските активности преку издавање и 
имплементација на Б-ИЕД, како и целосно почитување на начелата за животна 
средина.   

 

3.4. Заклучоците од оваа ревизија на успешност треба придонесат кон 
зголемување на ефективноста на политиките, мерките и активностите во 
областа на интегрираното спречување и контрола на загадувањето, 
минимизирање на емисиите на загадување во медиумите на животната 
средина, соочување со слабостите на целокупниот систем и изнаоѓање начини 
за нивно надминување кој е заснован на основните начела за животна средина. 

 

3.5. При вршење на ревизијата го следиме пристапот насочен кон резултатите – 
анализа и испитување на законски, подзаконски акти, дозволи, извештаи, 
финансиски документи и други акти во однос на ефективноста поврзувајќи ги 
со ревизорските критериуми.  Заклучоците се дефинирани како отстапувања 
од поставените критериуми односно се дава одговор за степенот на 
реализација на  целите. Истовремено, применивме проблемски-ориентиран 
пристап, со кој се проверуваат, потврдуваат и анализираат причините за 
определени проблеми или отстапувања од утврдени критериуми, како и 
верификација и анализа на проблемите. 
Ревизорскиот пристап ја утврдува природата на ревизијата која треба да се 
направи, дефинирајќи ги потребното знаење, информации и податоци кои 
треба да се обезбедат и анализираат, како и ревизорските постапки кои треба 
да се спроведат.  

 

3.6. Со цел добивање на релевантни и доволни ревизорски докази кои водат кон 
ревизорските наоди, заклучоци и препораки, користени се следните техники: 
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-  проучување на законската регулатива од областа предмет на ревизија; 
-  разговори/интервјуа со лица релевантни за темата на ревизијата;  
- истражување со прашалници; 
-  проверка на документација; 
-  анализа на податоци и 
-  интернет истражување. 
 

3.7. Ревизијата на успешност е извршена (со прекини) во периодот од 07.10.2020 до 
08.03.2021 година, од тим на Државниот завод за ревизија: 

 

3.8. Резултатите од спроведената ревизија на успешност беа презентирани на 
завршен состанок на ден 30.03.2021 година.  
 

Одговорните лица во општина Кочани и Министерството доставија забелешки 
на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, истите се разгледани и 
констатирано е дека од вкупно 10 доставени забелешки, една забелешка и едно 
дополнување на препорака се прифатени и соодветно обелоденети во 
Конечниот извештај на овластениот државен ревизор. Останатите забелешки 
претставуваат потврдување или појаснување за определена состојба, како и 
известување за веќе преземени мерки.  
 

3.9. Прелиминарното истражување е спроведено со прекини во период од 
07.10.2020 до 31.12.2020 година во Министерство за животна средина и 
просторно планирање –  Управа за животна средина. При тоа, како значајни 
области и ризици ги утврдивме следните: 

 

Област 1 – Издавање на Б-ИЕД и ДУОП 
 

- Отсуство на систем и контролен механизам за следење на инсталациите кои 
емитуваат материи штетни за животната средина, животот и здравјето на 
луѓето, а за кои е неопходно операторите на инсталации да поседуваат Б-ИЕД 
или ДУОП. 

 

- Дел од операторите на инсталации да не ги запазиле законските рокови за 
поднесување на барање за обезбедување ДУОП и реализација на 
оперативните планови од дозволата, поради што не ги исполниле условите за 
добивање Б-ИЕД и неповолно би влијаеле на квалитетот на животната 
средина. 

 

- Постои ризик за отстапување од пропишаниот начин на постапување во 
постапката за издавање на Б-ИЕД и ДУОП. 
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- Недоволен и несоодветен број на човечки ресурси во општините кои се  
надлежни за издавање на Б-ИЕД. 

 

Област 2 –Надоместоци и нивно наменско користење  
 

- Ризик од нецелосно и неточно утврден надоместок по основ на издадени Б-
ИЕД и ДУОП. 

 

- Наплатените надоместоци по основ на издадените Б-ИЕД и ДУОП да не се 
користат за намените предвидени со законот. 

 

Област 3 – Мониторинг, надзор и известување 
 

- Да не е воспоставен мониторинг на емисиите од индустриските инсталации 
во медиумите и областите на животната средина, поради што е 
оневозможено континуирано следење и контрола на состојбата во животната 
средина и навремено преземање мерки за спречување и заштита од 
загадување. 
 

- Недоволна застапеност на надзорните активности над примената на 
законите и прописите и инспекцискиот надзор во областа интегрираното 
спречување и контрола на загадувањето на животната средина.  
 

- Слабости во начинот на информирање од аспект на сеопфатност, 
навременост и ажурност, што претставува можност за погрешни 
прикажувања на состојбата со изворите, видот и обемот на емисии на 
загадувачки супстанци. 
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III. РЕВИЗОРСКИ НАОДИ 
 
Согласно стратешките документи за животна средина и климатски промени 
наведено е дека, индустријата има значајно место во развојот и стабилноста на 
национална економија, директно влијае на зголемување на вработеноста, порастот 
на извозот, како и подобрување на социјалниот живот на населението. Таа учествува 
со околу 21%6 во структурата на вкупниот БДП. Најзастапени индустриски гранки во 
нашата држава се: металургијата, хемиско-фармацевтската индустрија, 
градежништвото, преработувачката индустрија (производството на храна и 
пијалаци и други прехранбени производи, производство на кожа и слични 
производи од кожа, производство на хартија и други). Преку своите активности, 
индустриските капацитети емитуваат загадувачки супстанци во водата, воздухот и 
почвата и имаат големо влијание врз квалитетот на животната средина, животот и 
здравјето на луѓето. Според податоците од Државниот завод за статистика, во 2019 
година има 75.914 активни деловни субјекти кои се распределени во 19 сектори на 
дејност согласно Националната класификација на дејностите.  

 

1. Издавање на Б-ИЕД и ДУОП  

 

1.1. Мерките и активностите за заштита и за унапредување на животната средина 
се од јавен интерес, поради што потребен е интегриран пристап во 
постапувањето. ИСКЗ е режим на издавање еколошки дозволи на индустриски 
активности, со цел да се регулира нивното влијание врз животната средина. 
Имено, операторите на инсталации кои имаат загадувачки емисии во 
животната средина, во случаите кога имаат помал капацитет, се должни да 
обезбедат Б-ИЕД, додека операторите кои располагаат со постоечки 
инсталации требало до 1 април 2014 година7 да направат целосно усогласување 
на сите сектори со барањата на законодавството и по исполнување на условите 
да преминат од ДУОП во Б-ИЕД.  

 

Со ревизијата констатиравме дека Министерството и дел од општините имаат 
воспоставено режим на издавање еколошки дозволи на индустриски 
активности и вршат мониторинг на дел од инсталации. Сепак  на национално и 
локално ниво не е воспоставен систем со кој целосно ќе бидат опфатени 
индустриските инсталации кои со своите активности емитуваат штетни 
материи во животната средина, а недостасува и контролен механизам кој ќе 

                     
6 Податокот е преземен од Стратегијата за животна средина и климатски промени 2014 – 2020. 
7Владата на Република Северна Македонија, може да утврди дополнителен рок, за секоја инсталација 
поединечно, кој не може да биде подолг од 1 април 2019 година. 
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следи дали истите поседуваат соодветна ИЕД. Воспоставениот режим на ИСКЗ, 
не обезбедува целокупно и воедначено постапување, поради што во РСМ иако е 
познат вкупниот бројот на активни деловни субјекти распределени во сектори 
на дејност (75.914 субјекти), не е познат бројот на деловни субјекти кои вршат 
активности за кои е потребно Б-ИЕД. Поради тоа потребни се системски и 
законски измени преку кои овие субјекти уште во раната фаза од нивното 
формирање би биле  следени и вклучени во режимот на ИСКЗ. 

   
Индустриските инсталации кои работат без ИЕД не овозможуваат да се  
контролира целокупното загадување кое тие го предизвикуваат и постои ризик 
преку своите активности да ги надминуваат определените дозволени гранични 
вредности на загадувачки супстанции што предизвикуваат штетни последици 
за животната средина, живото и здравјето на луѓето. Ваквиот начин на 
постапување не е во согласност со начелата животна средина: „висок степен на 
заштита‘‘, „претпазливост‘‘,  „супсидијарност‘‘ и „превенција‘‘.   
 

1.2. Операторите на постоечки инсталации се оние кои започнале да работат пред 1 
јули 2007 година и за кои согласно законските одредби е предвидено да 
обезбедат ДУОП, како услов за продолжување, односно отпочнување на 
работата на инсталацијата, се до исполнување на условите за добивање на Б-
ИЕД. Оперативниот план е составен дел на ДУОП и во него се содржани мерки, 
фазни решенија и рокови за постигнување на условите за добивање на Б-ИЕД. 
Реализацијата на оперативниот план се утврдува по одделни фази кои треба да 
се исполнат во период не подолг од 12 месеци, но не подоцна од 1 април 2014 
година. По исклучок, Владата на РСМ утврдува дополнителен рок за 
поединечната постоечка инсталација, кој не може да биде подолг од 1 април 2019 
година. Увид на инсталациите за утврдување на степенот на реализација на 
оперативните планови вршат државните и овластените инспектори за животна 
средина.  
 
Во следниот преглед, сликовито е прикажан вкупниот број на издадени ДУОП 
од страна на субјектите опфатени со ревизијата, како и бројот на инсталации за 
кои веќе е започната/реализирана постапка за добивање Б-ИЕД.  

                           
 
 
 
 



Конечен извештај од ревизија на успешност  
“Ефективност на мерките и активностите за издавање на  

Б-интегрираните дозволи“ 
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 20 
 
 
 
 
  

    

 

 

 

 
 
*Податоците се земени од регистрите на издадени ИЕД на субјектите опфатени со ревизијата   
 

Кај ревидираните субјекти констатиравме неправилности поврзани со 
постоечките инсталации кои имаат ДУОП и тоа: 

- Постојат оператори на инсталации, кои доставиле барање за добивање 
ДУОП по законски утврдениот рок - 31 декември 2009 година. Од вкупно 70 
ДУОП, 20 доставиле барање по законскиот рок,  а одделни постоечки 
инсталации воопшто не доставиле барање за добивање ДУОП, туку по 
изминување на подолг временски период иницирале постапка за 
добивање Б-ИЕД; 

- Се уште постојат 17 инсталации кои работат со ДУОП иако законски 
утврдениот рок за постигнување на условите за добивање на Б-ИЕД е 
поминат. При тоа, министерот за животна средина и градоначалниците на 
општините и Град Скопје не иницирале извршување на пенали8;  

- 46 оператори на инсталации кои не успеале да ги исполнат активностите 
од оперативниот план на ДУОП во законскиот рок9, до Министерството, 
односно општините и Градот Скопје не доставиле барање за добивање на 
дополнителен рок за реализација. Поради тоа, Министерството не 
доставило известување до Владата на РСМ, со предлог за добивање на 
дополнителен рок за реализација на оперативниот план; 

                     
8 Согласно член 140 од ЗЖС пеналите се активираат доколку операторите не се придржуваат кон 
утврдените мерки, рокови и услови во ДУОП. 
9 до 01 април 2014 година. 

МЖСПП •Вкупно 6 ДУОП  → 1 преминала во Б-ИЕД 

Г. СКОПЈЕ •Вкупно 25 ДУОП → 18 започнале/преминале во Б-ИЕД

БИТОЛА •Вкупно 1 ДУОП  → 1 преминала во Б-ИЕД 

ВЕЛЕС •Вкупно 14 ДУОП → 5 преминале во Б-ИЕД, 1  барање за А-ИЕД, 4 не работат

КУМАНОВО •Вкупно 5 ДУОП  → 4 преминале во Б-ИЕД 

К.ПАЛАНКА •Вкупно 2 ДУОП → 2 преминале во Б-ИЕД 

СТРУГА •Вкупно 8 ДУОП  → 8 преминале во Б-ИЕД 

СТРУМИЦА •Вкупно 9 ДУОП  → 9 преминале во Б-ИЕД 
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- Операторите на инсталациите иако ги спровеле сите обврски утврдени со 
оперативниот план за истото не го известиле надлежниот орган, поради 
што не започнале постапка за обезбедување на Б-ИЕД. 

 

Неисполнување на законскиот рок за премин од ДУОП во Б-ИЕД од страна на 
операторите на инсталации значи неисполнување или нецелосно исполнување 
на активностите од оперативниот план, што влијае инсталациите да продолжат 
да извршуваат активности кои имаат неповолно влијание врз квалитетот на 
животната средина.  
 

1.3. Со извршениот увид на издадените ИЕД, констатиравме разлики  во нивната 
содржина во случаи кога инсталациите вршат иста активност. Разликите 
најчесто се однесуваат во определување на медиумите10 во кои инсталацијата 
има испуст и видовите на параметри (загадувачки супстанции) кои ги испушта. 
Имено, согласно одредбите од Уредба11, определени се активностите за кои 
треба да се обезбеди ИЕД, групирани по дејности (енергетика, производство и 
преработка на метали, индустрија на минерали, хемиска индустрија, 
постапување со отпад и останати активности), но не се дадени дополнителни 
насоки за определување на параметрите кои инсталациите при вршење на 
активностите вообичаено ги испуштаат во медиумите на животната средина. Со 
оглед на тоа дека интегрирано спречување и контрола на загадувањето на 
животната средина е комплексна област која бара значителни стручни 
познавања, разликите во содржината на дозволите, најчесто се заради 
различните видувања, стручни знаења, искуства и обученост на вработените 
лица чии работни активности се непосредно поврзани во издавањето на 
дозволите.  
Ваквиот начин на постапување предизвикува не воедначен пристап при 
издавањето на дозволите и претставува ризик од постоење на субјективизам 
при дефинирање на нивната содржина, што истовремено неповолно се одразува 
при вршењето на мониторингот и надзорот над инсталацијата, како и при 
пресметката на надоместоците кои операторите на инсталациите треба да ги 
плаќаат.  
 

1.4. Согласно член 77 од ЗЖС, Владата на РСМ, на предлог на Министерството 
донела Уредба за определување на проектите и критериумите врз основа на кои 
се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата 

                     
10Воздух, вода, почва и бучава  
11 Уредба за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка 
дозвола, односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување 
на барање за дозвола за усогласување со оперативен план Службен весник на РМ бр.89/2005. 
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врз животната средина. Наведената оценка има превентивна важност, бидејќи 
истата се дава пред да се издаде решение за спроведување на проектот, а има за 
цел да ја заштити животната средина од новите проекти12, како и  при промена 
на постојните објекти. Дефинираните критериуми со Уредбата насочуваат во 
кои случаи има потреба од оцена на влијанието врз животната средина, а се 
однесуваат на карактеристиките на проектот, неговата локација со 
опкружувањето и  влијанието кое проектот го има врз животната средина. 
Описот на овие критериуми во најголем дел е општ, без прецизно определени 
гранични вредности (посебно кај генерално определените проекти13), што 
предизвикува дилема во однос на потребата од обезбедување оцена на 
влијанијата врз животната средина. Со увид во издадените ИЕД, независно од 
временскиот период кога истите се издадени, ревизијата констатира дека, во 
ниту еден случај доставената документација не содржи оцена на влијанијата врз 
животната средина, со образложение дека инсталациите се постара градба и 
истите биле оценувани во периодот пред нивното градење. Со оглед на фактот 
дека операторите на инсталации не секогаш ги пријавуваат промените кои ги 
прават на своите објекти, како и дека инсталациите со текот на времето стареат 
и претрпуваат промени, сметаме дека на оценката на влијанијата врз животната 
средина треба да и се даде поголема важност, како алатка за превенција од 
загадување. За таа цел потребно е со Уредбата да се дефинираат прецизни 
критериуми врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на 
постапката за оцена на влијанијата врз животната средина, како и 
определување на временски рокови за нејзина повремена проверка.  
 

Неизвршената оценка на влијанијата на проектите (нови или постоечки) врз 
животната средина, како и застарените резултати од оценка која ја изгубила 
својата употребна вредност, може да предизвика ненавремено согледување на 
штетните последици што проектот/објектот на инсталацијата може да ги 
предизвика врз животната средина и здравјето на луѓето. Постапувањето на овој 
начин не е во согласност со начелата „висок степен на заштита‘‘ и „превенција‘‘. 
 

1.5. Согласно одредбите од законската регулатива и Правилниците14 меѓу другото 
уредена е постапката за издавање, измена на ИЕД, како и целосен или делумен 

                     
12 Проекти за кои задолжително се врши оцена на влијанијата врз животната средина и генерално 
определените проекти кои би можеле да имаат влијание врз животната средина.  
13Прилог II од Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува 
потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина („Службен 
весник на РМ“бр.74/05, 109/09, 164/12 и 202/2016). 
14Правилник за постапката за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола (Службен весник на РМ. 
бр.112/2014) и Правилник за постапката за издавање на дозвола за усогласување со оперативен план 
(Службен весник на РМ. бр.4/2006) 
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пренос на Б-ИЕД. Со увид во досиејата на издадените ИЕД ги утврдивме 
следните состојби: 

- Во  подзаконските акти е пропишано во содржината на барањето да се наведе 
краток опис на инсталацијата, при што не е конкретно наведено да се 
обезбеди имотен лист како потврда за површина која ја зафаќа и 
сопственоста на истата. Податоците од имотниот лист се потребни при увид 
во инсталацијата заради утврдување на исполнувањето на барањата 
утврдени со ИЕД од страна на државните и овластените инспектори за 
животна средина, како и при пресметка на надоместоците кои треба да ги 
плати операторот. Иако не е пропишана обврска за доставување на имотен 
лист, дел од вработените кои работеле на издавање на ИЕД го обезбедиле овој 
документ, но има и случаи каде истиот недостасува или не е доволно читлив 
и јасен; 

- Кога покрај Б-ИЕД, за инсталацијата се потребни и други дозволи, 
Министерството или општините нема да ја издадат истата доколку 
операторот не ги обезбеди потребните дозволи. Условите и мерките утврдени 
во другите дозволи соодветно се вградуваат во Б-ИЕД. При тоа утврдивме 
дека постои временска неусогласеност на важноста меѓу Б-ИЕД15 и дозволите 
кои се неопходни за нејзино издавање, што претставува ризик за 
инсталацијата во текот на вршењето на активноста да и недостасува 
дозвола/и; 

- Со исклучок на општините Струга и Крива Паланка, каде е запазен 
законскиот рок од 60 дена за издавање на Б-ИЕД, во сите други субјекти 
опфатени со ревизијата рокот на издавање на дозволите е подолг од 
пропишаниот. Ова укажува на потреба од преиспитување на рокот за 
издавање на Б-ИЕД; 

- Во содржината на дел од ДУОП, не е утврдена висината на финансиската 
гаранција, која треба да ја обезбеди операторот, како посебна мерка за 
обезбедување на реализацијата на оперативните планови ниту се определени 
посебни пенали на товар на операторите на инсталациите, кои се активираат 
доколку операторите не се придржуваат кон утврдените мерки, рокови и 
услови во дозволата; 

- Кога операторите на инсталации за кои се обезбедени ДУОП ги реализирале 
оперативните планови, должни се во определен рок да достават известување 
до министерот/градоначалникот на општината, по што тие треба да донесат 
решение со кое се издава Б-ИЕД. На оваа постапка и претходи извршен увид 
во инсталацијата од страна на државен/овластен инспектор за животна 

                     
15 Органот кој ја издал Б-интегрираната еколошка дозвола е должен на секои седум години да ги 
проверува условите утврдени со дозволата. 
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средина заради утврдувањето на исполнувањето на обврските од 
оперативниот план, како и барањата утврдени во Б - интегрираната еколошка 
дозвола за усогласување со оперативен план. Со ревизијата забележени се 
случаи на поинакво постапување во однос на законски пропишаниот начин, 
при што  операторите на инсталации поднесуваат барања и започнуваат нова 
постапка за добивање Б-ИЕД, што претставува дополнително пролонгирање 
на преминот од една во друга дозвола, како и создавање на дополнителни 
трошоци за операторите на инсталации; 

- Воспоставениот начин на издавање дозволи овозможува вклучување на 
јавноста во процесот. Имено секое добиено барање за Б-ИЕД 
министерството/општината јавно го објавуваат и секој може да изврши увид 
во истото. Согласно одредбите од законската регулатива, јавноста доколку 
смета за потребно може да побара јавна расправа. На ваков начин дадена е 
можност превентивно да се делува и да се изнајде најдоброто можно решение 
кога е во прашање активноста на инсталацијата и заштитата на животната 
средина. Од спроведениот увид во досиејата на издадените ИЕД, 
констатиравме иако дадена е можноста јавноста да го искаже своето 
мислење по однос на дозволата, не се забележани случаи на 
заинтересираност за одржување на јавна расправа. Најчесто реакциите 
следат откако дозволата е издадена и инсталацијата започнала со својата 
активност; 

- Ревизијата во општина Прилеп не беше спроведена иако во повеќе наврати 
надлежните вработени беа контактирани. Од нивна страна не беа доставени 
на увид бараните дозволи, пропратната документација, пресметките за 
надоместоците и решенијата, поради што не бевме во можност да го 
утврдиме начинот на кој оваа општина издава ИЕД, наплатува надоместоци 
и врши мониторинг и надзор над инсталациите. Според регистарот на 
Министерството оваа општина е трета по големина според бројот на 
издадени ИЕД. 
 

Детални информации за утврдените состојби поврзани со процесот на издавање 
на ИЕД се прикажани во Прилог бр.1 од извештајот.  
Наведените состојби укажуваат на различен пристап во постапката за издавање 
на ИЕД, што создава тешкотии во согледувањето на целокупната состојба со 
инсталацијата за која се бара дозвола и можност за несоодветна заштита на 
животната средина во случај на неисполнување на обврските од оперативните 
планови.  

 

1.6. Согласно законските одредби орган надлежен за издавање на Б-ИЕД и Б-ДУОП 
се градоначалниците на општината и Градот Скопје. Во случај кога 
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инсталацијата се наоѓа во заштитено подрачје16, орган надлежен за издавање на 
Б-ИЕД дозвола е Министерството. Од страна на Министерството издадени се 
вкупно 16 дозволи, од кои две се однесуваат на инсталации кои се наоѓаат во 
заштитена зона, но не и заштитено подрачје. Другите дозволи се издадени по 
основ на доставено барање од општини, со образложение дека истите немаат 
капацитет ниту човечки ресурси за издавање на дозволи. Во услови на 
недоволен број вработени, со стручни квалификации за точно, реално и 
правилно согледување на активностите кои ги вршат индустриските 
инсталации и оценување дали истите ги исполнуваат условите за ИСКЗ, 
Министерството ја презело обврската во име на неколку општини да издаде 
дозволи.  
Надлежните вработени во Министерството посочија дека, недоволен број, 
стручни човечки ресурси е можна причина поради која голем број општини во 
РСМ не издаваат ИЕД. Состојбата во помалите општини е уште посложена, ако 
се има во предвид фактот дека вкупниот број на вработени во тие општини е мал 
и едно лице во исто време извршува повеќе и различни активности. Поради 
недостаток на човечки ресурси постои случај кога вработеното лице кое 
издавало ИЕД истовремено вршело инспекциски надзор над инсталацијата, 
односно недостасува поделба на должностите и контрола на постапката. 
Анализата на прашалниците и добиените одговори од надлежните вработени во 
општините укажува на потребата од стручни обуки во областа. Во Прилог бр.2 
прикажан е бројот на вработени лица кои учествуваат во издавање на ИЕД во 
субјектите опфатени со ревизијата и посетените обуки во периодот 2017 -2019 
година. 

 

Имајќи во предвид дека загадувањето на животната средина во голем дел 
потекнува од активностите на индустриските капацитет, од особено значење е 
постоење на стручен и обучен кадар во општините кој ќе биде вклучен во 
активностите за издавање на ИЕД.  

 

2. Надоместоци и нивно наменско користење 
 

2.1. Начините на одредување на висината на надоместоците при поднесување на 
барање за добивање Б-ИЕД или ДУОП, за нивна измена или пренос, годишен 
надоместок за поседување дозвола и за редовен надзор се определени со 

                     
16 Заштитено подрачје е географско подрачје со точно дефинирани граници кое има статус признаен и 
утврден со закон или друг правен акт и е прогласено за заштитено подрачје заради остварување на 
долгорочна заштита и управување преку преземање на правни и други мерки, а со цел за постигнување 
на целите на зачувување на природата, продолжување на функциите на екосистемот и со него 
поврзаните културни вредности.  
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Уредби17, а пресметките ги вршат надлежните органи кои ги издаваат дозволите 
(Управата, општините или Град Скопје). За утврдување на висината на 
надоместоците вработените треба да користат податоци од: 

- издадените дозволи и  
- доставените известувања од операторите за извршен мониторинг  за секој 

вид на емисија на загадувачи од емисионите точки на инсталацијата. 
 
Со формулата е опфатено во целост 
влијанието што една инсталација го има 
врз животната средина и тоа: површината 
на инсталацијата, бројот на главни 
емисиони точки, видовите на загадувачки 
материи кои се   испуштаат, како  и 
надминувањата на граничните вредности,  
доколку има такви. 
 
 

 
 
 
 
Согласно изготвените пресметки, министерот/градоначалникот најчесто носи 
решение за надоместок кој треба да го плати операторот на инсталацијата.  
Со ревизијата констатиравме дека постојат слабости во законската и 
подзаконската регулатива, што понатаму претставува пречка за точно, 
навремено и целосно почитување на начелото „загадувачот плаќа‘‘ и тоа: 

- Согласно член 129 и член 142-а од ЗЖС, во кои е дефинирана обврската за 
плаќање на надоместоци за Б-ИЕД и ДУОП, не е дефинирана одредба за 
донесување на решение, ниту е дефиниран рокот за пресметување на 
надоместокот. Поради тоа дел од решенијата донесени од министерот и 
градоначалниците се изготвени по истекот на повеќе од една година, а има 
случаи кога истовремено се донесени решенија кои се однесуваат на две 
години;  

- Не е конкретно уредено како да се постапува при пресметување на 
надоместок за инсталации кои повремено или во текот на целата година 

                     
17 Уредба за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за Б - 

Интегрирана еколошка дозвола (Службен весник на РМ бр. 117/07, 64/10 и 186/2016) и Уредба за висината на 
надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава дозвола за 
усогласување со оперативен план (Службен весник на РМ бр. 117/07, 64/10 и 187/2016). 
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не се оперативни, како и за оние инсталации кои во текот на годината 
обезбедиле Б-ИЕД;  

- Согласно Правилникот за граничните вредности на нивото на бучава во 
животната средина во различни подрачја определени се максималните 
вредности на бучава кои не треба да бидат надминати, но со одредбите од 
Уредбите не е определен надоместок за бучава во животната средина 
предизвикана од инсталациите кои поседуваат Б-ИЕД. Поради тоа иако во 
содржината на ИЕД се наведени емисии од бучава и е предвиден нејзин 
мониторинг, речиси не постои пресметка во која бучавата е земена во 
вкупниот збир на главни емисиони точки на инсталацијата; 

- Со Уредбите не се земени во предвид можните емисии на загадувачки 
супстанции од инсталациите во почва, а причина за тоа е недостатокот на 
законска регулатива со која се уредува заштитата на почвата како медиум 
на животната средина; 

- Не е прецизно утврдено како да се пресметува во случај кога од една 
емисиона точка има испуст на повеќе параметри од ист вид на емисија. 
При тоа се јавува дилема дали треба поединечно за секој параметар или 
како група од ист вид емисија да се пресметува вредноста од Уредбата. 
Поради оваа недореченост, вработените во министерството/општините 
имаат различен пристап при изготвување на пресметките за 
надоместоците, што влијае врз висината на пресметката и доведува до 
нееднаков третман на операторите на инсталации;   

- Не е јасно уредено постапувањето со оние параметри за кои со 
„Правилникот за опасни супстанции, гранични вредност (прагови) за 
присуство на опасните супстанции и критериумите или својствата според 
кои супстанцијата се класифицира како опасна‘‘ се пропишани гранични 
вредности, но со Уредбите не се предвидени надоместоци и обратно кога 
параметрите не се предвидени во Правилникот, но за истите пропишан е 
надоместок;  

- Во случај кога се пресметува редовен надзор (10% од висината на 
годишниот надоместок за поседување на дозволата) и намалување на 
пресметката (во случај кога операторот на инсталацијата поседува 
сертификат ISO 14001) не е прецизно утврдено по кој редослед истите траба 
да се пресметуваат.  

 

Во септември 2019 година министерот за животна средина и просторно 
планирање донел „Упатство  за постапката за донесување на решенија за 
надоместок и начинот на пресметување на надоместокот за операторите на 
ИСКЗ дозволите кои вршат активности за кои се издаваат интегрирани 
еколошки дозволи/дозволи за усогласување со оперативен план‘‘ со кое 
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подетално се дефинирани: начинот на пресметување на надоместокот кој треба 
да го плаќаат операторите на инсталации за А-ИЕД и А-ДУОП, периодот кога се 
издава решение за плаќање надоместок и начинот на кој треба да се одвива меѓу 
секторската соработка во Министерството. Надлежните вработени во 
министерството со цел да ги надминат дел од недореченостите во Уредбите, од 
2019 година започнале да го користат Упатството и при пресметување на 
надоместоците за Б-ИЕД и Б-ДУОП. Ова упатство не е проследено до општините, 
поради што тие и натаму пресметуваат надоместоци според тоа како ги 
разбрале одредбите од Уредбите.  
 

Во текот на ревизијата беше извршен увид во дел од пресметките при што беа 
утврдени следните неправилности: 

- Министерството за два оператори на инсталација, не изготвило пресметки и 
не издало решенија за плаќање надоместоци при поднесување на барање за 
добивање дозвола, годишен надоместок за поседување дозвола и редовен 
надзор, поради што и нема наплата на средства ниту евидентирано 
побарувања по тој основ. Општина Битола во периодот 2017 – 2019 година 
нема пресметано и издадено решенија за плаќање надоместоци за сите 
оператори на инсталации. Слична состојба, но од помал обем е констатирана 
во  општините Струмица и Струга каде е утврдено дека недостасуваат 
пресметки и решенија во одделни години или за целиот период 2017 – 2019 
година кај десет односно три оператори на инсталации.  

- Постојат пресметки во кои надоместокот за секој пооделен вид емисија 
наместо за Б-ИЕД, земени се оние кои се однесуваат на ДУОП, поради што 
пресметаните вредности на годишен надоместок и редовен надзор се во 
повисок износ; 

- Во дел од издадените дозволи, површината на инсталацијата не е наведена 
како податок, а истата е потребна заради правилна пресметка на 
надоместокот при поднесување на барање за добивање Б-ИЕД, како и за  
годишниот надоместок за поседување дозвола. Во дел од пресметките за 
надоместок, податокот за површината на инсталацијата претставува  
површината на земјиштето, кај други е земена во предвид површината на 
инсталацијата, а некаде е збир од двете површини;  

- При пресметка на надоместокот по емисиони точки, не секогаш се земаат во 
предвид сите главни точки наведени во дозволата; 

- Во издадените Б-ИЕД определен е испуст на одредени параметри, а со 
извршениот  мониторинг на инсталацијата, потоа и при изработката на 
пресметките се утврдуваат други параметри, што ја доведува во прашање 
точноста и валидноста на содржината на издадената ИЕД; 



Конечен извештај од ревизија на успешност  
“Ефективност на мерките и активностите за издавање на  

Б-интегрираните дозволи“ 
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 29 
 
 
 
 
  

- Во периодот 2017 – 2019 година, постојат оператори кои не ја испочитувале 
својата законска обврска и не доставиле известувања за сите или за дел од 
загадувачките супстанции, кои се наведени во дозволата и се емитуваат во 
различни медиуми од животната средина. Поради тоа, во случај кога 
параметрите ги надминуваат дозволените гранични вредности, не е можно 
во пресметката на надоместокот истите да бидат вкалкулирани. Ваквиот 
начин на постапување не обезбедува услови за плаќање реален надоместок 
за поседување дозвола на оние инсталации кои предизвикуваат загадување 
на животната средина (види точка 3.1.); 

- Погрешно пресметан надоместок за големина на емисија над дефинираните 
гранични вредности на емисија; 

- Пресметан надоместок за редовен надзор во случај кога истиот не е 
спроведен и обратен случај да е извршен редовен надзор, но за истиот да не е 
пресметана вредност; 

- Направен е пропуст при пресметката на надоместокот кај оператор кој вовел 
стандард ISO 14001, при што не бил вкалкулиран  попуст од 15% од утврдениот 
годишен надоместок, што има за ефект повеќе пресметан надоместок и 
обратен случај кога оператори кои не поседуваат стандард ISO 14001, во 
пресметката им бил вкалкулиран попуст од 15% од утврдениот годишен 
надоместок, што има за ефект помалку пресметан надоместок;  

- Постојат случаи на математички грешки при множење и собирање на 
одделни позиции од пресметката, 

- Двојно книжење на износот на надоместокот, двојно плаќање на надоместок, 
недостаток на решенија во сметководствената евиденција и сл.  

- До периодот на извршување на ревизијата не е извршена контрола на 
утврдувањето, пресметувањето и уплатата на надоместокот, како и за 
почитување на роковите за уплатување на надоместоците од страна на 
Управата за јавни приходи. 

 
Во Прилог бр.3 даден е приказ на утврдените неправилности од пресметките по 
субјекти опфатени со ревизијата.  

 

Поради недоволно прецизни и конкретни одредби во законската и 
подзаконската регулатива не е воспоставен точен, јасен и воедначен начин на 
пресметување на надоместоците поврзани со издадените Б-ИЕД и Б-ДУОП. 
Одредбите од регулативата овозможуваат различно и несоодветно нивно 
толкување и примена, што натаму се одразува на точното дефинирање на бројот 
главни емисиони точки во различни медиуми на животната средина, видот на 
емисиите од секоја точка и начинот на пресметување на надоместокот при 
надминување на граничните вредности на емисијата. Истовремено ревизијата 



Конечен извештај од ревизија на успешност  
“Ефективност на мерките и активностите за издавање на  

Б-интегрираните дозволи“ 
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 30 
 
 
 
 
  

укажува на потребата од креирање унифицирано решение за процесот на 
издавање на дозволите, нивно следење и утврдување на надоместоците. Сето 
наведено има влијание врз висината на пресметаните надоместоци и доведува 
до нееднаков третман на операторите на инсталации кои се должни да го 
плаќаат надоместокот, како и нецелосно почитување на начелото „загадувачот 
плаќа‘‘. 

 

2.2. Средствата добиени од надоместоците поврзани со Б-ИЕД и ДУОП се уплаќаат 
на посебна сметка, како приход на Министерството, буџетот на општината, 
односно како приход на Буџетот на Градот Скопје, а треба да се користат за 
покривање на трошоците за добивање, пренос или измени и контрола на 
еколошките дозволи. 

 

Со увид во сметководствената евиденција и финансиската документација на 
субјектите опфатени со ревизијата, констатиравме дека во период 2018-2020 
година се наплатени вкупно 7.419 илјади денари по основ на надоместоци за 
издавање, поседување и надзор на Б-ИЕД и ДУОП кои се однесуваат на 2017 – 
2019 година. Најголем дел од изготвените решенија за плаќање надоместок во 
Министерството (466 илјади денари), се по основ на дозволи кои 
Министерството ги издава во име на неколку општини, иако со одредбите од 
законската регулатива не е пропишан ваков начин на постапување и не е 
овозможено остварување на приход на сметката на Министерството по овој 
основ.  
Со исклучок на Министерството и општина Велес, во другите општини кои 
доставија на увид пресметки и решенија за пресметани надоместоци, утврдивме 
дека не е воспоставена сметководствена евиденција на побарувања од 
оператори на инсталации, што е нивна законска обврска. На ваков начин 
воспоставената евиденција не е уредна и прегледна и не овозможува редовно 
следење на побарувањата и нивната наплата. Град Скопје и општините 
Куманово и Велес не презеле мерки и активности за наплата на надоместоците, 
иако биле поминати неколку години, а истите се уште не се наплатени. Согласно 
одредбите од Правилникот за постапката за добивање Б-ИЕД, доколку 
носителот на дозволата не го плаќа надоместокот, а соодветно е информиран и 
опоменат за тоа, надлежниот орган има право да му ја одземе дозволата. Во 
периодот 2017 – 2019 година нема спроведено постапка за одземање на дозвола.  
 

Во Прилог бр.4 детално се прикажани податоци за износот на пресметаните 
надоместоци во периодот 2017 – 2019 година, нивната наплата во периодот 2018- 
2020 година како и воспоставената сметководствена евиденција за побарувања 
од оператори на инсталации кои имаат обврска да платат надоместоци 
поврзани со издадените Б-ИЕД или Б-ДУОП (доколку таква евиденција е 
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воспоставена).    
 

Со спроведените анализи констатиравме дека начинот на користење на 
наплатените средства од надоместоци по Б-ИЕД не е јасен. Имено, не е прецизно 
наведено во законските одредби за кои видови трошоци при добивање, пренос 
или измени и контрола на еколошките дозволи, наплатените парични средства 
може да се трошат. Од страна на субјектите опфатени со ревизијата не се 
доставени докази за користење на наплатените средства по ниту еден основ 
дефиниран со законската регулатива. Кај Министерството овие средства се 
вклучени во финансирање на активностите предвидени со Годишната програма 
за инвестирање во животната средина.  

 

Утврдените состојби укажуваат на неажурни, ненавремени, нецелосни и 
неуредни воспоставени сметководствени евиденции, како и непреземање 
активности за навремена наплата на побарувањата што влијае на објективноста 
и целосноста на искажаните побарувања во деловните книги, континуитетот на 
следењето на состојбата со побарувањата и претставува ризик за помалку 
остварени приходи. Исто така, средствата од уплатените надоместоци не се 
користат за намените предвидени со законот.  
 

3. Мониторинг, надзор и известување 
 

3.1. Мониторинг на животната средина претставува систематизирано мерење, 
следење и контрола на состојбите, квалитетот и промените на медиумите и 
областите на животната средина. Мониторингот вклучува и идентификација и 
регистрирање на изворите на загадување на одделните медиуми на животна 
средина. За вршење мониторинг на животната средина на територијата на РСМ, 
Владата на РСМ треба да воспостави државни мрежи за мониторинг на одделни 
медиуми и области на животната средина - државна мрежа за мониторинг. За 
управување со работите на државната мрежа за мониторинг, Министерството 
треба да донесе Стратегија за мониторинг на животна средина и Програма за 
мониторинг на животната средина. Следствено на тоа, општините и Град Скопје 
може да формираат локални мрежи за мониторинг.  
Мониторинг на одделните медиуми и области на животната средина можат да 
вршат и акредитирани или овластени научни и стручни организации и други 
правни лица, поради што Министерството треба да воспостави и одржува листа 
на научни и стручни организации за вршење на мониторинг. 
 

Правните и физичките лица кои имаат извор на емисија и технолошките 
процеси и со своите активности влијаат врз еден или повеќе медиуми и области 
на животната средина и/или користат природни богатства се должни, во 
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согласност со посебниот закон, да вршат интерен мониторинг на изворите на 
емисија, односно на искористувањето на природни богатства. Индустриските 
инсталации за кои е неопходно поседување на ИЕД, во содржината на барањето 
ги наведуваат точките на мониторинг и земање примероци, а во дозволата може 
да наведат обврски во однос на мониторингот на емисиите, методите кои се 
користат и зачестеноста на мерењата.  
 

Со извршената ревизија, утврдивме дека: 
- Надлежните институции не донеле Стратегија за мониторинг на животната 

средина и Програма за мониторинг на животната средина, кои се значајни за 
дефинирање на насоките за воспоставување на систематско набљудување, 
испитување и оценување на загадувањето и состојбата, како и регистрирање 
и идентификување на изворите на загадување на медиумите и областите на 
животната средина. Вработените од Министерството информираа дека во 
рамките на проект “Развој на мониторинг и информативен систем за животна 
средина” предвидено е да се донесе стратегија за мониторинг на животната 
средина.  

- Не е воспоставена мрежа за мониторинг на животната средина на државно и 
на локално ниво, ниту е воспоставена листа на научни и стручни организации 
кои ги исполнуваат условите за вршење на мониторинг на животната 
средина.  

- Иако, во содржината на Б-ИЕД и ДУОП пропишани се одредби за мониторинг, 
по спроведениот увид во дел од имплементираните дозволи, ревизијата 
констатира дека за дел од инсталациите не се доставени извештаи со кои би 
можеле да потврдиме дека операторите на инсталации редовно вршат 
следење на емисиите и еднаш месечно и/или согласно со роковите утврдени 
во дозволите и доставуваат податоци до Министерството. Подетални 
информации за утврдените состојби се презентирани во Прилог бр.5 од овој 
извештај.  
Ревизијата констатира дека иако постојат случаи кога не се врши мониторинг 
на изворите на емисија, односно на искористувањето на природни богатства, 
согласно содржината на ИЕД, Комисијата за прекршок не постапиле согласно 
законските одредби односно на правното лице не му изрекла глоба од 6.000 
евра.  

- Кај оние инсталации за кои бил спроведен мониторинг, операторите 
поседуваат извештаи чии резултатите најчесто покажуваат дека 
активностите се вршат во согласност со издадените ИЕД. Кај 8 инсталации (7 
со ДУОП и 1 со Б-ИЕД) во две општини18, утврдени се надминувања на 

                     
18 Град Скопје и општина Велес 
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емисиите на загадувачки супстанции над граничните вредности, при што кај 
4 од нив овие надминувања, во периодот 2017–2019 година се случувале во 
континуитет. При тоа, ревизијата констатира дека не се утврдени случаи на 
одземање на ИЕД во случај кога операторот на инсталацијата повеќе од три 
пати ги прекршил задолжителните услови утврдени со дозволата.  

 

Отсуството на редовен и континуиран мониторинг врз животната средина не 
обезбедува целосни податоци за оценувањето на состојбата во животната 
средина, навремено откривање на негативните процеси и практики кои влијаат 
врз здравјето за луѓето и животната средина, подобрување на начин на 
управување со животната средина преку предвидување на развојот, оценување 
на ефикасноста на мерките за заштита од загадување и информирање на 
надлежните органи за секоја промена. Утврдените состојби се резултат на 
недостигот на финансиски средства, човечки ресурси и опрема за извршување 
на утврдените активности на редовен и континуиран мониторинг од страна на 
Министерството, општините и Градот Скопје.  

 

3.2. Министерството преку Секторот за соработка со локална самоуправа и управно 
надзорни работи е надлежно да врши надзор над примената на законските и 
подзаконските акти од областа на животната средина  меѓу кои и за работи 
кои се однесуваат на ИСКЗ. За таа цел, се изготвува годишен план во кој се 
наведуваат општините кои ќе бидат предмет на надзор. Од надлежните 
вработени, добивме информации дека, поради недостаток на човечки ресурси, 
(тројца вработени се вклучени во процесот надзор на законитоста на работата 
на општините од областа на животната средина), истиот се врши само во 
одреден број општини. Со увидот во доставената документација констатиравме 
дека во периодот 2017 – 2019 година спроведен е надзор над законитоста на 
работата од областа на животната средина во вкупно 33 општини, за што се 
изготвени извештаи. Надзорните активности во 2017 година биле спроведени 
преку пополнување и анализа на прашалници. Најголем број надзорни 
активности, 14 се извршени во 2019 година, 10 во 2018 година, додека 9 во 2017 
година, при што нема повторување на општини во овој период. Анализирајќи ги 
спроведените надзорни активности може да заклучиме дека истите билe 
насочен кон утврдување на тоа дали во општината има активности за издавање 
на елаборати и ИЕД, како се организирани вработените кои извршуваат работи 
поврзани со животна средина, колку од општините имаат овластен инспектор 
за животна средина и кои се неговите работни задолженија, дали се запознаени 
со можноста за здружување со други општини и слично. Заклучоците и 
препораките од спроведениот надзор се однесувале на укажувања за потребата 
од поголем број вработени организирани во посебно одделение за животна 
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средина, при тоа нагласувајќи ја потребата од обуки (вклучувајќи и обуки за 
издавање на Б-ИЕД).  
Ревизијата констатира дека преземените надзорни активности се делумно 
спроведени во насока на потврдување на законитоста на работата на општините 
од областа на животната средина, но потребен е подетален пристап и увид во 
документацијата која ќе го потврди истото.  

 

Инспекциски надзор над примената на законските и подзаконските  акти од 
областа на животната средина , врши ДИЖС преку државните инспектори за 
животна средина, додека работите од надлежност на општините ги вршат 
овластени инспектори за животна средина на општините. ДИЖС треба да врши 
надзор врз работата на овластените инспектори за животна средина во 
примената на прописите за животната средина при вршењето на 
инспекцискиот надзор.  
Од извршените истражувања и увид во Годишните извештаи за работа на ДИЖС 
за 2017, 2018 и 2019 година, утврдивме дека во институцијата соодветно по 
години работеле 17, 16 и 19 инспектори. Во делот „Субјекти од инспекциски 
надзор‘‘ од извештајот, наведен е бројот на извршени надзори во инсталациите 
кои имаат А-ИЕД, но не и оние кои поседуваат Б-ИЕД. Исто така, наведено е дека 
надзорните активности биле спроведени во сите општини во РСМ, без точно 
прецизирање на областа која била опфатена.  
Со подетален увид во доставените записници констатиравме дека во периодот 
опфатен со ревизијата извршени се 57 надзорни активности кај вкупно 15 
оператори на инсталации кои поседуваат Б-ИЕД19. При тоа во 2019 година 
спроведени се 22 надзорни активности кај 8 оператори на инсталации, во 2018 
нивниот број е 18 кај 3 оператори, додека во 2017 година имало извршено 17  
надзорни активности кај 4 оператори на инсталации. Во 2019 година преку 
спроведениот инспекциски надзор само кај една инсталација е утврдено дека 
извршува активности без да поседува Б-ИЕД, додека во 2020 година истата 
констатација е утврдена кај 2 индустриски инсталации. Спроведените надзорни 
активности во најголем дел се однесуваат на потврдување дали е извршен 
соодветен интерен мониторинг врз инсталациите и дали загадувачките 
супстанции кои ги емитува се во рамките на определените гранични вредности. 
При тоа во одредени случаи изречени се решенија со соодветно задолжување на 
носителите на дозволите да вршат редовни мерења на емисиите во медиумите 
во животната средина.  

                     
19 Треба да се има предвид дека бројот на спроведени надзорни активности кај инсталациите кои 
поседуваат Б-ИЕД може да отстапува од нивниот реален број, со оглед на тоа дека во септември 2020 
година дел од зградата која ја користи ДИЖС беше опожарена и дел од записниците изгорени. 
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Ревизијата констатира дека преземените надзорни активности се во согласност 
со законските надлежности на ДИЖС и заштита на животната средина, но 
потребено е зголемување на надзорни активности во поголем број на 
инсталации. Надлежните вработени во ДИЖС како причина за оваа состојба го 
наведоа недоволниот број на инспектори.    
 

Овластените инспектори  имаат обврска пред градоначалникот да донесе 
решение за издавање на Б-ИЕД да изврши увид во инсталацијата и нејзината 
работа заради утврдување на исполнување на барањата утврдени во дозволата. 
Исто така, овластениот инспектор има право да врши инспекциски надзор од 
делокруг на ИСКЗ кои се однесуваат на воспоставен интерен мониторинг, начин 
на спроведување на активностите од страна на инсталацијата и дали истите се 
во согласност со Б-ИЕД, степенот и начинот на реализација на оперативните 
планови од Б-ДУОП и слично. Меѓу другото операторите на инсталациите се 
должни да плаќаат надоместок за редовен надзор на инсталацијата, кој 
изнесува 10% од висината на годишниот надоместок за поседување на Б – 
интегрирана еколошка дозвола.  
Во Прилог бр.6 даден е детален приказ на инсталациите, каде во периодот 2017 
– 2019 година  не бил спроведен инспекциски надзор од страна на овластените 
инспектори за животна средина.   
 

Една од причините за недоволен број на надзорни активности од страна на 
овластените општински инспектори се недоволните човечки ресурси, при што 
постојат случаи кога овластениот инспектор истовремено е и вработениот кој ја 
издава дозволата. Во Прилог бр.2 даден е табеларен приказ за бројот на 
овластени инспектори по општините.  
 

Од увидот во одговорените прашалници и доставената документација  
заклучивме дека овластените инспектори во општините Битола, Крива Паланка 
и Куманово не изготвуваат годишен извештај за извршениот инспекциски 
надзор за претходната година, општините Велес и Струга иако одговорија 
потврдно, за истото не доставија докази. Град Скопје и општина Струмица 
изготвуваат годишни извештаи, но истите не ги доставуваат до Министерството. 
Во прилог на забелешките, овластениот инспектор за животна средина на 
општината Кочани дополнително достави докази со кои се потврдува дека 
годишните извештаи за извршениот инспекциски надзор за претходната година 
во период 2017-2020 година редовно биле доставувавани до Министерството. 
 

Во декември 2020 година донесена е Одлука за воспоставување меѓу општинска 
соработка помеѓу Град Скопје и општините од градот Скопје за заедничко 
вршење на надлежности од областа на инспекцискиот надзор. Оваа соработка 
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има за цел здружување на човечките и материјалните ресурси и нивно 
ефективно и рационално искористување. 
 

Наведените состојби упатуваат дека иако надлежностите од областа на 
надзорот и инспекцискиот надзор во најголем дел се спроведуваат во согласност 
со закон, нивната застапеност над процесот на издавање и  имплементирање на 
Б-ИЕД и ДУОП е недоволна, што има влијание на ефективноста на мерките за 
спречување и контрола на загадувањето на животната средина.    
 

3.3. Согласно одредбите од ЗЖС градоначалниците на општините и Град Скопје се 
должни да водат општински, односно градски регистар на Б-ИЕД и ДУОП за 
своето подрачје, како и да достават копија од истиот до Министерството кои 
води и одржува национален регистар. Со ревизијата утврдивме дека, со 
исклучок на општина Велес, воспоставените регистри по својата форма и 
содржина се разликуваат од пропишаната согласно одредбите од 
Правилниците за постапката за добивање на Б-ИЕД и издавање на ДУОП. Исто 
така постои неусогласеност во податоците заведени во регистрите на 
Министерството и општините и Град Скопје, во однос на бројот на издадени 
ИЕД. По направената анализа на националниот регистар за Б-ИЕД, 
констатиравме дека 38 општини не се пријавени во истиот, иако на територијата 
која е под нивна надлежност, постојат индустриски капацитети кои загадуваат. 
Откако ги контактиравме дојдовме до сознанија дека 18 општини имаат 
издадено ИЕД, но за истото соодветно не го информирале Министерството.  
Листат на општини кои недостасуваат во националниот регистар и добиените 
одговори од нивна страна е наведена во Прилог бр.7 од извештајот.    
 

Наведеното укажува дека субјектите опфатени со ревизијата не ги водат 
регистрите согласно Правилникот за постапката за добивање на Б-ИЕД, а во 
определени случаи поради нередовно доставување на податоци до 
Министерството за издадените ИЕД истите ненавремено се ажурираат. Оваа 
состојба е спротивно на член 17 од Правилникот и  предизвикува несигурност во 
однос на бројот издадени дозволи.  
 

3.4. За управување со податоците за состојбата на животната средина на 
територијата на РСМ, Министерството воспоставува, развива, води и 
координира Национален информативен систем за животната средина20, кој 

                     
20Национален Информативен систем за животната средина опфаќа собирање, обработка, 
систематизирање, чување, искористување, дистрибуција и презентирање на податоци и информации 
добиени од државната мрежа за мониторинг, локалната мрежа за мониторинг, од мониторингот кој го 
вршат правните и физичките лица кои имаат извори на емисија и технолошки процеси што имаат 
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претставува сеопфатна база на податоци и информации за состојбата со 
медиумите и одделните области на животната средина. Во него е содржан 
Катастарот за животна средина21, кој треба да ги води Управата. Катастар за 
животната средина треба да ги вклучува Катастарот на загадувачите на 
воздухот, водите и на почвата, Катастарот на создавачите на бучава, Катастарот 
на создавачите на отпад, Катастарот на заштитените подрачја, Регистарот на 
загадувачи22 и другите катастри утврдени со посебни закони. 
Општините и Градот Скопје и општините во градот Скопје, за своите подрачја, 
можат да воспостават и одржуваат катастар за животната средина.  
Операторите на инсталации чии активности имаат влијание на животната 
средина се должни да вршат интерен мониторинг на изворите на емисија во 
согласност со издадените ИЕД и податоците се должни да ги доставуваат до 
Министерството. 
Со ревизијата ги констатиравме следните состојби: 

- Воспоставениот Национален информативен систем не ги опфаќа сите 
податоци и не е пропишана формата за начинот на водење и прибирање на 
податоците за истиот, ниту има целосни податоци во Катастарот за 
животна средина и Регистарот на загадувачи; 

- Во Катастарот за животна средина се водат и одржуваат катастри на 
загадувачи на воздух, вода и бучава, но тие не се интегрирани и постојат 
како три посебни бази на податоци; 

- Поради отсуство на редовни следења на емисиите кај дел од инсталациите, 
но и неодговорно постапување, не секогаш операторите на инсталации и 
општините доставуваат податоци до Министерството, кои треба да 
претставуваат влезни податоци во Националниот информативен систем 
за животна средина, Регистарот на загадувачи и соодветните катастри во 
рамки на Катастарот за животната средина. Најчесто податоците кои ги 
доставуваат операторите се дневници на емисии од стационарни извори во 
воздух;  

- Од страна на општините опфатени со ревизијата (со исклучок на Град 
Скопје и општина Велес) не се воспоставени Катастри за животна средина, 
поради што до Министерството не се доставуваат податоци за 
квантитативна и квалитативна евиденција на загадувачите и изворите на 

                     
влијание врз животната средина, како и податоците од Регистарот на загадувачи, Катастарот за 
животна средина и Националната Книга на параметри за животна средина. 
21 Катастар за животна средина е квантитативна и квалитативна евиденција на загадувачите и на 
изворите на загадување кои испуштаат загадувачки материи и супстанции во медиумите на 
животната средина, во која е вклучена и картата на загадувачи. 
22 Регистар за испуштање и пренесување на загадувачи. 
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загадување кои испуштаат загадувачки материи и супстанции во 
медиумите на животната средина на територијата на општината. 
 

Отсуството на целосно воспоставен Национален информативен систем, 
Катастри за животна средина на национално, локално ниво и Регистарот на 
загадувачи влијае Министерството да не располага со комплетни податоци за 
состојбите со животната средина, да не врши нивна соодветна обработка и 
анализа и истите да не претставуваат релевантна основа за потврдување на 
податоците за изворите, видот и обемот на емисии на загадувачки супстанци 
искажани во извештаите од операторите на инсталации, а со тоа и на точноста 
на пресметаните надоместоци. 

 

IV. ЗАКЛУЧОК 
 

Мерките и активностите преземени од страна на надлежните институции за 
издавање на Б-интегрирани еколошки дозволи не се доволно ефективни за 
воспоставување на интегриран систем за спречување и контрола на загадувањето 
од индустриските активности и целосно почитување на начелата за животната 
средина. 
 

Министерството, Град Скопје и дел од општините имаат преземено мерки и 
активности за воспоставување режим на издавање интегрирани еколошки дозволи, 
но недостасува ефективен систем за интегрирано спречување и контрола на 
загадувањето, кој во целост ќе ги опфати индустриските капацитети и контролен 
механизам кој ќе следи дали истите според својот капацитет треба да поседуваат 
ИЕД. Неповолно влијание врз квалитетот на животната средина имаат постоечките 
инсталации кои поседуваат ДУОП и се уште не ги исполниле обврските од 
оперативните планови, поради што кај нив не се создадени улови за издавање Б-
ИЕД. Тие и натаму претставуваат опасност со своите активности да ги надминат 
дозволените гранични вредности за присуство на загадувачките супстанции. 
Потребни се измени во одредбите и примената на дел од  постојните подзаконски 
акти со цел да се обезбеди воедначено и попрецизно изготвување на Б-ИЕД, а со тоа 
и постигнување поголема заштита на животната средина. Наведените состојби не 
овозможуваат целосна контрола на загадувањето и почитување на начелата на 
животна средина: „висок степен на заштита‘‘, „претпазливост‘‘ и „превенција‘‘.  
 

Во периодот 2017 – 2019 година од страна на субјектите предмет на ревизијата 
наплатени се надоместоци во вкупен износ од 7.419 илјади денари. Кај сите субјекти 
утврдивме различно толкување и начин на примена на подзаконските акти, што 
натаму се одразува на точното пресметување на надоместокот. Различниот начин 
на пресметување на надоместокот,  доведува до нееднаков третман на операторите 
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на инсталации кои се должни истиот да го плаќаат, а истовремено влијае на 
неправилно и нецелосно почитување на начелото „загадувачот плаќа‘‘. Кај поголем 
дел од субјектите не е воспоставена сметководствена евиденција на побарувања од 
операторите на инсталации, што не овозможува нивно следење и редовна наплата. 
Отсуството на соодветна евиденција не овозможува во случај на ненаплатени 
побарувања навремено опоменување или одземање на дозволата. Субјектите 
предмет ревизијата не доставија докази за наменското трошење на наплатените 
надоместоци. 
 

Интерниот мониторинг на инсталациите во голем дел е воспоставен од страна на 
операторите, но информациите од истиот не се доставуваат до Министерството. Не 
е воспоставена мрежа за мониторинг на национално и локално ниво, поради што не 
е можно целосно следење на состојбата во однос на индустриските инсталации, како 
и нивното влијание врз квалитетот и промените на медиумите и областите на 
животната средина. Надзорните активности од надлежните институции се 
недоволно застапени, што влијае на ненавремено откривање, спречување и 
контрола на загадувањето на животната средина предизвикано од индустриските 
инсталации.  
 

V. ПРЕПОРАКИ 
 

Министерството за животна средина и просторно планирање, односно Управата  
да ги преземе следните активности: 
 
1. Да иницира измени во законската регулатива со цел прецизно да се дефинираат 

активностите кои треба да ги спроведе надлежниот орган во постапката пред 
издавање дозвола за работа на инсталацијата. Овие активности треба да 
обезбедат целосни податоци за потребата од поседување Б-ИЕД за 
инсталацијата, пред истата да започне со активности. Да се воведе обврска за 
задолжително информирање на Министерството и општините за потребата од Б-
ИЕД за инсталацијата и за воспоставување евиденција на инсталации кои треба 
да поседуваат Б-ИЕД. По обезбедување на Б-ИЕД податокот да се заведе во 
образецот за „Тековна состојба‘‘23 за операторот на инсталацијата и во 
националниот регистар на ИЕД кој го води Министерството.  

2. Преку комуникација со општините, да ги испита причините поради кои се уште 
постојат инсталации кои не ги реализирале активностите од оперативните 
планови и своите активности ги извршуваат врз основа на ДУОП. Иницирање на 
континуиран и детален мониторинг на влијанието што тие, преку своите 
активности, го имаат врз животната средина. За бројот на инсталации, причините 

                     
23 Образец тековна состојба за субјектот од Трговскиот регистар и Регистарот на други правни лица 
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поради кои тие не успеале да обезбедат Б-ИЕД и за загадувањето кое го 
предизвикуваат соодветно да ја информираат Владата на РСМ, за глобално 
согледување на состојбата и изнаоѓање решение на национално ниво 
(одобрување дополнителен рок за прилагодување или затворање на 
инсталацијата и одземање на дозволата).  

3. Дополнување на „Уредба за определување на активностите на инсталациите за 
кои се издава интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за усогласување 
со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола 
за усогласување со оперативен план‘‘ во насока на определување на медиумите 
на животната средина и можните параметрите кои инсталациите при вршење на 
активностите вообичаено ги испуштаат, во зависност од нивната дејноста.  

4. Измена и дополнување на „Уредбата за определување на проектите и 
критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на 
постапката за оцена на влијанијата врз животната средина‘‘ во насока на 
подетално дефинирање на критериумите (граничните вредности за 
проектот/објектот) врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на 
постапката за оцена на влијанијата врз животната средина. Ова посебно се 
однесува за Прилог II од Уредбата. Истовремено определување на рокови во кои 
инсталациите треба да вршат повремена проверка на дадената оцена на 
влијанијата врз животната средина.  

5. Дополнување на „Правилник за постапката за издавање на Б-Интегрирана 
еколошка дозвола‘‘ со одредби кои пропишуваат задолжително доставување на 
имотен лист или друга документација со која недвосмислено се потврдува 
површината на инсталацијата.  

6. Во однос на постапката за издавање на Б-ИЕД да се:  

- Анализира потребата од дефинирање на подолг рок во постапката за 
издавање на дозволата. Доколку се утврди таква потреба да се иницира 
соодветни измени во законската и подзаконската регулатива. 

- Прецизно да се утврди начинот на постапување во однос на постапката за 
премин од ДУОП во Б-ИЕД, откако се реализирани активностите согласно 
оперативниот план за инсталацијата. 

- Да се зголеми транспарентноста на постапката пред обезбедување на Б-ИЕД 
за инсталацијата, со оглед на тоа дека реакциите на јавноста се најчесто 
откако истата ќе започне со извршување на активностите.  

7. Целосно да ги почитува законските одредби и да издава Б-ИЕД само во случај 
кога инсталацијата се наоѓа во заштитено подрачје утврдено согласно со закон. 
Во случај кога општината не издава Б-ИЕД поради недостаток на човечки ресурси 
или недоволно стручни познавања од областа, преку обуки и укажувања да дадат 
придонес и ги насочат во процесот на издавање дозвола или да им укажат на 
можноста од здружување со други општини и воспоставување соработка со нив.  
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Во прилог на забелешките министерот за животна средина и просторно 
планирање достави информација за препораката, која ревизијата ја прифати 
како можен начин на постапување. Имено, во случај кога не може да се постигне 
меѓу општинска соработка, односно општините да формираат заедничка 
администрација за издавање на Б-ИЕД, Министерството, согласно член 212 од 
Законот за животна средина, има право да ги води овие постапки, но по претходно 
одземена надлежност на општината. 

8. Да иницира промена во законска регулатива со цел да се определат роковите за 
пресметување на надоместокот и донесување на решенија за плаќање на истиот.  

9. Дополнување на Уредбите со кои се регулира висината на надоместоците кој го 
плаќаат операторите на инсталациите со одредби кои го уредуваат: 

- начинот на пресметување во случај кога инсталацијата не е оперативна,  
- начинот на мерење на емисиите од инсталацијата во почва,  
- предвидување надоместоци за емисии од бучава и во почва, како и за 

параметрите кои ги има во „Правилникот за опасни супстанции, гранични 
вредност (прагови) за присуство на опасните супстанции и критериумите или 
својствата според кои супстанцијата се класифицира како опасна‘‘ и за кои 
се определени гранични вредности, 

- начинот на пресметување во случај кога од една емисиона точка има испуст 
на повеќе параметри од ист вид на емисија,  

- определување на редоследот на пресметка на надоместокот и попустот во 
случај кога е спроведен редовен надзор и инсталацијата поседува ISO 14001 
сертификат.  

10. Да се изврши детална проверка на параметрите наведени во „Правилникот за 
опасни супстанции, гранични вредност (прагови) за присуство на опасните 
супстанции и критериумите или својствата според кои супстанцијата се 
класифицира како опасна‘‘ и негово дополнување со параметри кои 
недостасуваат, а при индустриската активност на инсталациите се испуштаат во 
медиумите на животната средина. Истовремено да се определат нивни гранични 
вредности.  

11. Продолжување со активностите за донесување и усвојување стратешки и 
програмски документи за воспоставување мониторинг на животната средина.  

12. Министерството, преку Секторот за соработка со локална самоуправа и надзорни 
работи да преземе мерки за извршување на надзорни активности кај поголем број 
општини и Град Скопје од аспект на примена на законските и подзаконските акти 
поврзани со интегрираното спречување и контрола на загадувањето. Покрај 
редовните активности и прашања нивниот опфат да биде насочен и во увид и 
проверка на документацијата со која располагаат операторите на инсталациите.  
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13. Град Скопје и општините кои не располагаат со доволен број, стручни човечки 
ресурси, како и оние општини кои немаат голем број индустриски инсталации на 
територијата која е под нивна надлежност, а за кои е неопходна ИЕД, да ја 
искористат дадената законска можност за меѓу општинска соработка со оние 
општини кои располагаат со потребните човечки капацитети.  

14. Град Скопје и општините  да воспостават целосен, точен и ажурен општински и 
градски регистар за издадени Б-ИЕД и податоците од истиот редовно да ги 
доставуваат до Управата, како би можело да се воспостави национален регистар 
за издадените дозволи.  

 

Министерството, Град Скопје и општините  да преземат мерки и активности за: 
 

15.  Целосно потврдување и следење на исполнетоста на условите од страна на 
инсталациите во постапката на издавање на Б-ИЕД и тоа:  

- обезбедување имотен лист или друг документ со кој ќе биде потврдена 
површината на инсталацијата;  

- воспоставување на систем за следење на другите дозволи кои се неопходни 
за издавање на Б-ИЕД, а се со различен рок на важност  од интегрираната 
еколошка дозвола за да се осигури дека инсталацијата додека ја врши 
својата активност во целост ги поседува сите потребни дозволи. 

16. Организирање обуки на теми кои се неопходни за стручно оспособување на 
вработените кои работа на ИСКЗ и тоа за: 

- определување на параметрите кои инсталациите при вршење на   одредени 
активности вообичаено ги испуштаат во медиумите на животната средина  

- начин на издавање на Б-ИЕД и нивен континуиран мониторинг и  
- начин на пресметка на надоместоците.  

17. Воспоставување на редовно, навремено и точно пресметување на 
надоместоците, како и изготвување на решенија со кои соодветно ги 
задолжуваат операторите. При пресметувањето да ги земат во предвид 
реалните податоци за површината на инсталацијата, сите главни емисиони 
точки и параметрите кои се испуштаат. Исто така, да се изврши точно 
пресметување на надоместокот во случај кога параметрите ги надминуваат 
дозволените гранични вредности, има спроведен редовен надзор и поседува ISO 
сертификат за животна средина.  

18. Изработување на унифицирано софтверско решение кое ќе ги води неговите 
корисници низ процесот на издавање на дозволите и воедначено утврдување на 
надоместоците. 

19. Иницирање измени во законската регулатива за да се определат поконкретни 
насоки за наменското искористување на наплатените надоместоци, при тоа 
имајќи ги во предвид аспектите за воспоставување интегрирано спречување и 
контрола на загадувањето. По нивно прецизирање да се обезбеди наменско 
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користење на наплатените надоместоци и осигурување дека со истите се 
постигнуваат забележителни ефекти. 

20. Одземање на ИЕД во случај кога операторот на инсталацијата не го плаќаат 
навремено надоместокот и повеќе од три пати ги прекршил задолжителните 
услови утврдени со дозволата.  

 

21. Државните и овластените инспектори  да ги зголемат своите инспекторски 
активности кај инсталациите кои се уште имаат ДУОП, да ги согледаат  
причините поради кои оперативните планови не се реализирани и да дадат 
конкретни насоки за постапување. Во случај на состојби каде има континуирано 
загадување да се одземе интегрираната еколошка дозволата и да се забрани 
работењето се до целосно реализирање на оперативниот план и создавање на 
услови за издавање на Б-ИЕД.  

 

22. ДИЖС, Град Скопје и општините  во соработка со надлежните институции да 
преземе мерки за кадровско екипирање со државни инспектори/овластени 
инспектори за животна средина и да го зголемат бројот на надзорни активности 
и опфатот на инсталациите каде се врши увид.  

 

23. Надлежните вработени во Министерството, државните и овластените 
инспектори преку преземените надзорни активности да  осигурат дека се врши  
континуиран интерен мониторинг, од страна на операторите на инсталации и 
редовно и навремено се доставуваат  резултатите од следењето и измерените 
емисиите до Министерството. Во случај на опомена и натамошно отсуство на 
мониторинг, Прекршочната комисија да изрече глоба поради несоодветно 
постапување.  

 

Министерството, Управата, општините и Град Скопје во соработка со 
операторите на инсталации кои се вклучени во ИСКЗ да преземат активности за:  
 

24. Изготвување и доставување извештаи од операторите на инсталации до 
Министерството со податоци за редовно следење на емисиите кај инсталациите 
за да се воспостави сеопфатно информирање за видот и обемот на емисии на 
загадувачки супстанци, како и за навремено преземање мерки за подобрување на 
општата состојба во животната средина.  

25. Воспоставување на координиран и навремен Национален информативен систем 
за животна средина кој ќе обезбеди целосни, точни и ажурни информации за 
инсталациите, технолошки процеси што имаат влијание врз животната средина, 
нивните извори на емисија и како и податоците за Регистарот на загадувачи и 
Катастарот за животна средина.  
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Republika e Maqedonis€ s{ Veriut

Na Nuredini

ffi
YNPABA 34 )(t,lBOTHA CPEAI4HA

DREJTORIA E MJEDISIT JETESOR
cEKTOP 3A t4HAyCTPT4CKO 3ArAAvBAl+E l,l

YNPABYBAI,bE CO P14314K

DEPARTAIMENTI I NDOTJES INDUSTRIALE DHE
MENAXHIMIT TE RREZIKUT

npenopaKrre oA nperxoAHr4 peP/r',3nv, hMajkr ro Bo npeABHA xpajuuor pox sa

AocraByBabe Ha roAuuJeH raaaeLuraj 31.03 u cneAcrBeHo npeAnoxeH e pox o4 60
(ueecer gexa), og 31.03 3a npecMeryBarbe h nocranyBarbe no o6apcxara.
npeAnoxeHoro npofloHrrpalbe Ha poKor 3a npecMeryBabe Ha BucnHara Ha

HaAoMecroKor 3a AonoflHt{Tennr 30 Aexa oA 3aKoHcKI4 yrBpAeHuor poK cornacHo
3axonor 3a opraH!43aq jaupa6ota Ha ApxaBHara ynpaBa Bo oAHoc Ha npaBoro Ha

Ml4Hr4CTepOT Aa AOHeCyBa aKTr h poKor oA 30 AeHa 3a HhBHo

rarorayaarse/goHecyBarbe cornacHo 3aronor 3a onuJTa ynpaBHa nocranKa.
Bo Ynarcreoro 3a HaqhHor Ha npecMerKa Ha HaAoMecroKor ce oAroBopeHu
npaulabara og llpenopaxa 9, h t4croro e jaano AocranHo na ae6 crpauara og
MhHI4CTepCTBOTO, CO r4CKnyqOK Ha npauJarbara KoH ce oAHecyBaaT Ha HaAoMecro(
3a eMtnctAtt op 6yvaaa h Bo noqBa.
KoHcraraqrjara 4era norpe6xo e Aa ce 3eMe Bo npeABrlA eMtact4[Te Ha 6yvaaa u
BO noqBa, He MOXeMe Aa ja nphsarHMe 3aroa uro HeMa ocHoB KaKo Aa 6n$ar
l4crr4Te npecMerasu. Bo raa HacoKa 3a eMhcHhre Ha 3araAyBaqKr cyncraHquu Bo

nor{Ba HeMaMe peryflaruBa co AeQ[HhpaHn rpaHuqHl4 BpeAHocrl, no xou 6u ce
Bpuefla npecMerKara.
BoeAuo, Bo qeflocr ce corflacyBaMe co npenopaKara 18 aa ynuSnqupauo
coSTBepcKo peuJeHue 3a BoeAHaqeHo frBpAyBalbe Ha HaAoMecroLlrre.
SnaropaphMe 3a copa6orKara !

Co noq!4r,
Me respekt,

is jetesor

I

i;'!
..rL
:l inishi

2

Mrnrslria e Mjedisn Jetesor dhe ptan,,itimit hao€srnor e
Republ,kes se Maqedonrse se Venul
aul 'Presvek 8ogorcd'ca'nr 3, Shkup
Repubhka e Maqedontse se Veaiut

3 +389 2 3251 403

Ministria e Miedisit JetEsor
dhe Planifi kimit HapOsinor

I MrHrcrepcr.o 3a xrBorHa cpeArHa, npocropHo nnaHrpalbe Ha
I Peny6nxxa CeBepra Ma(6AoHhla

I nrouiralq .npec6ers SoropoArqa,6p. 3. CronF
I Peny6nHxa Ce!€pHE Mak€AoH4a
I
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Ao
ApxaBeH 3aBoA 3a PeBi43hJa
Yn. "JopAa H MnjarKoB"
nanara "EMaHyen LlY,{KoB"

1000 Cronje

OB.nacre

n peAMer:3a6eneulK}r no Haqpr ll3Belnrai (Baur 6qoi t6-225 / 19 oA 2l'O4'2O21)

Co novrr,

OfllurhHa KoqaHh
H.rHCneKTOp 3a XhBOTHa CpeA Ha
.',Iera l-eopr4eecxa

//fr'/1r.'

no.rhryBaHh,

lzluaj(n ro Bo npeaBhA Haqpr !43Berurajor (Hau 6poj 22-1775/1 oA 26.04.2021 roArasa)oA peBh3hja

Ha ycneujHocr "EQerrnanocr Ha MepKhre r aKTrBHocrhre 3a h3AaBaFbe Ha 6-hHTerphpaHh eKorlolrlKt4

ao3Bor 14, KoH KperHo crp. 34 oA Haqpr l43Beurajor raAe preiy ApYrAre e HaBeAeHo AeKa OnurhHa
Ko,laHh (onurrlHcKhor hHcneKTop 3a xhBorHa cpeAhHa) h3rorByBa ToAhtuHh t43BeuJTah 3a

t43BpureHhre hHcneKllhcKr4 HaA3oph 3a ceKoja nperxoAHa roA Ha, Ho t,lcrhre He ce AocraByBaar Ao
HaanexHhoT opraH.
Be h3BecryBaM a BoeAHo h Bh r AocraByBaM nponparHhre nhcMa co AocraBHhL$4Te KaKo AoKa3 AeKa
roAhr.l.rHhTe nraHoBh 3a hHcneKLlhcKh HaA3op h roA14urH,lTe h3BeuJTah 3a h3BpueHh hHcneKLlhcKr,l
Ha.q3oph ce aocTaBeHr n ncTATe ce nphMeHr oa cTpaHa Ha cooAEeTHhTe HaAnexHr opraHh,oaHocHo
ApxaBH!4or r4HcneKTopar 3a xHBorHa cpeArlHa h M rl Hl4crepcrBoro 3a xhBorHa cpeAhHa 14 npocropHo
nna H!4pabe-yn pa Ba 3a xhBorHa cpeAHHa.
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lYhHhcrepcrBo 3a x},rBorHa cpeA[Ha I
npocropHo n/laHhpalbe
-YnpaBa 3a xrBorHa cpeAxHa
Eyn. "Toqe Aer.{eB" 6P.18
1000 CKonje

uJTl,tHa Kor{aHr,r
3a x'4BOTHa CpeA,lHa

eo rr eacKa

npeAMer: AocraByaabe Ha h3Beurraj

floqxryBaHfi,

Co nov rr,

Bp3 ocHoBa Ha qneH 2 craa(1) o4 npaBurHxKor3a coApxxHara Ha roAlruHxo r3Beurraj 3a
,r3BpueHxoT 1,tHcnel<q}tcKtl HaA3op xaKo h HaqIHoT lt poKot 3a HeroBo AocTaByBaEe
(cn.aecunx Ha PI4 6p.65/06 oa 26.05.2006 r.) oenacrexror hHcneKTop 3a xrBorHa cpeAhHa Ha
onuJrxHa Kovaxr n:pa6orH roAHrueH r43Beurraj 3a HHcnekqrcKH HaA3op Ja zo'-T roAnHatl hc'rvor Br ro aocraByBa Bo neqareHa ,1 eneKrpoHcKa Bep3rija KaKo urro ce 6apa ao f'lpaarnxrror.
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,lera feoprxeBcKa
praH Ha apx(aBHa ynpaBa /onurrxHa OnrurltHa Ko.{aHr.!

1,3,floaDa.{ie OnrurxHa KoqaHH

KoqaHE ' MaxW taia

)
Ko,qiamw

l,lHCnEKI{}!CKH HAA3OP
roA.

IEtrYENl|X A }IAI(EIOIIII'A
OEIIITIIHA f,O{ ANE

EP. Ar- l\ol.L
- +389(0)33,2 73-511 lo.ol 20fr.,*in o@kedni.sov.nk - -ETTAIITI

rxHhoT r43Beu.rTal 3a x3BpueHt4or xHcneKuHcKl4 HaA3op KaKo u HaquHoT 14

006 r.) ) oBnacreHror xHCneKTop 3a xllBorHa cpeA[Ha Ha Onur]1Ha KoqaHx

EH14OT
3A 20L7

2.noAaroqx 3a,3BpureHror peAoBeH rHcnexqHckll
HHCneXUHCK1.l HaA3Op

Haa3op no ceKTopI lt ]rHcTalaqrrrh npxkall Ha Bpe eTo noTpoureHo 3a

2.1.noApaqie Ha x3BpureH rH€rteKq, CKH HA op

2.2.BpeHeHckx pacnopeA lt axHa ]lKa Ha t{3Bpr,leHXOT peAOBeH 14HCnel(UllCKr.t HaA3Op, nO CeKTOp].l 1{ }.tHcTaraq],lr{
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noqvryBaHx,

Bp3 ocHoBa Ha \]neH 2 craB(1) oA npaBxnHxKor 3a coApxhHara Ha roA]4ujHhor H3Beurraj 3a
r,r3BpueHHoT hHcneKq[cKH Haa3op Kaxo r HaqrHoT ]4 poKoT 3a HeroBo aocTaByBatbe
(cn.BecHraK Ha PI4 6p.65/06 oA 26.05.2006 r.) oanacreruor hHcne(rop 3a xhBorHa cpe,qxHa Ha
OnurrfiHa KoqaHx H3pa6orh foAHureH H3Beurai 3a uHcneKqncKH HaA3op 3a 2018 roAlrHa

.^ lrr^o, 
Bh ro AocraByBa Bo neqaTeHa h e,,'teKrpoHcKa Bep3xja KaKo utro ce 6apa Bo f'lpaBr.t.nHuKor.

Co nov rr,

npeAMer: AocraByBabe Ha l43Beluraj

Ao

MhHhcrepcrBo 3a xl4BorHa cpeAAHa A

npocToPHo n.naH14palbe
-YnpaBa 3a xhBorHa cPeArHa
Eyn. "foqe Aen,{eB" 6P.18
1000 CKonje

OnurrhHa KoqaHr,r
eKTOp 3a )l(TBOTHa CpeA[Ha

Teo rfi eBcKa
o

il'lll
\ t .1

\ .r,,i /\.!,/
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Bp3 o.Hosa Ha ,{neH 2 craB (1)l
po(or $ HeroBo aocraayaarbe (Cr.aec

C3A rGPOB Aparax
KapoB Oph!.px Ko{aHi
Yn.roqe A€nq€u
Opn3apll Ko.rann

Hoie

5p.14

Maecrpa, AOOEn KoqaHx
Yr.rpllrop npnrqe3 6p.4

CoclH AOOEn Ko.{.Hk
tllrrnckx nar 56. Koqatl,

0 vlr IX

TeKcrrnHa rHAycrphja

TeKcrrnHa HHAycrp!.la ena60par

Te(crHnHa xHAycrPt.ja

xkro opxi ko Aoo Ko\anH
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I II XI XII
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MaxeaoHrla
73-512

o 3a xhBorHa cPeArlHa u

raHhpal.be
xhBoTHa cpeArHa
Aeni{eB" 6p.18
e

l'lpeAMer: AocraByBalbe Ha l43Belurai

n oq xryBa H r,

Bp3 ocHoBa Ha ,{neH 2 crae (1) oa npaBurHxKor 3a coApr(xHara Ha roAHrrJHHor r{3Beurraj 3a
r3BpueHhoT l4HcnexqHcK],l HaA3Op KaKO r{ HaqHHOT X POKOT 3a HeTOBO AOCTaByBa]be
(Cn.secxrx Ha PM 6p.65/06 oA 26,05.2006 r.) osnacreHhor hHcneKrop 3a xhBorHa cpeAHHa Ha
OnuJrl,lHa Ko,{aHl4 ,13pa6oru foAHu]eH x3BeuJraj 3a HHcneKqucKx HaABop 3a 2019 roAhHa
v vtcr\or 8,4 ro AocraByBa Bo neqaTeHa h eneKTpoHcKa Bep3nja KaKo [uTo ce 6apa Bo npaBrnHxKol,

Co noqrlT,

OBna
OnulrHHa Kor{aHu
HCneKTOp 3a XhBOTHa CpeAklHa

Teop eacKar

t
1 BU ilr':ti
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TOAHTXEII II3BEIIITAJ 3A M3BPIIIEHI,lOI' ]'HCIIEKUACKU HAA3OP
3A XIIBOTIIA CPEAI'HA 3A. 2OI9 TOA.

l.noaaroq 3e HHcncKr

1.I.I{ue r n
2.O
3.u

Jlere feoprxeE.ra
Orrtxr xa Koq,Hn
OnDrrxHa l({rrsH H

't

2.1.n

2.2.8

l3a 38 fl rscneKurlcr(ll H ll ll EBCTaraqHn,q n

lxell xrlarcrcxlltl(u r

E AHHgMXKa Xa fi3r' Belr HrlclIeKux(xu Ha!3o
'l 

It flHc-ra,larlHI

Cerarop

TII N.rpH 6xB l(oqelt1r
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Koqasu - fTU 6nok A
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6p.
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06rac r MealryM/
o6Jrecr I tl IV vt VII v l IX x XI xtl

I

AMrioH -P /loof,-[ KoqaHn
yn CrconcKa 6p.36 A KoqaHr

neqar Huua ena6opar

3

AsTxyp. MK /(OOul
Ko.rrHr
Yr.Opurosa 6p.15 Kovaxx

Orare.[yBa6e Ha

ceMeHcrur Marep[jan 3a

arl )?tlyMrr x opxulerr

era6opar

Epor IhHnsr AOO l(oqsEt{
Vl.Tcoaocxc fIsyBoB 6p.40

llpexpar6rua
AejBosr

I Tn JLyqr 2013 KoqaIrH
Yr.Teoao.tlc nayHoa 6p.16/6
KoqanE

era6opar

ena6opm5 I IpexpaM6eBa

Aejsocr

Grlrtrrxar+& ICs*aass PEnYErli.ii{:A ir:::!:!' I ':1 '''
ti.rrlr'

,-,.er6//-
'/(#i^;4'"o

I

2
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MxHrcrepcrBo 3a xrBorHa cpeAhHa 14

npocropHo nraHnpalbe
-YnpaBa 3a xhBorHa cpeAI4Ha
flnouJraa npecBera Soropoarqa 6p.3
1000 CKonje
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Co no.

rneH 2 craB (1) oA npaBxrHltKor 3a coAp)t(uHara Ha roAr,trlHHor r43BeruTaj 3a
I

r lil
'o 

'la
14ro

urrtlHa KoqaHl,l
3a xr4BoTHa cpeahHa

eoprheBcKa
o

I
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l.Ilone
Ll.ItMe n

r.2.o
I

2.1

tI YII \'IIII x1 xtx6p.

KoqaHfi
69..147

Kerprfi AOOETI
yn.KptxeBcl(a
NoqaHra

tlpcxpa 6ena,qejBo{jr
focl.lr}lxua Ecrar AOOE I
Koqas]i yr.AnMrrap
BnaxoB 6p.104 KoqaHn

l Tn Aqo C.MaHacfleE
c,Opr3apx Ko,{aHE
y^.Kel Ha peao^yqnjata
66. c.ODr3aox

np{xpa^r6cHa.!clr}ocr ena6()pa'r

4 flpcxpaM6cHa acj rocr €na6opmTn A3fiaH KoqaH1r
Yn.llapuran Txro 6p.35
|.Tq 6no( 6 Ko.{aBx

TexcrxnHa .tcjnocrj

Ekcl< y3xB AOO KoqaHl.
lllrxnck, nat 66. Koqanrl

cna6opar

6 TeKcnrnHa Acj{ocr)xa,l 2008 AOOEn Ko,ra.rn
yn.MopoABracka
Enrckonxia 6p.25 l(oqa}lx
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Ao
ApxaBeH hHcneKTopar 3a xhBorHa cpeAhHa
Kej AhMxrap Braxoa 6p. 4 CKonje

(nopaHeurHara 3rpaAa Ha KoMepqhjanHa 6aHKa,
,lCTOqeH Ble3, npA Xar)

npeAMer: AocraByBalbe Ha nnaH 3a BpuJelbe Ha HHcneKqhcKx Haa3oP Ha OnurrrHa KoqaHl,|
3a x(a,rBorHa cpeAlHa 3a 2017 roAhHa

noqxryBaHn,

Co noqur,

o qAHh
OBnacreH BOTHA CPEAhHA

a

Bp3 ocHoBa Ha qneH 3, cTaB (3) oA flpaBxlHhkor 3a coAp)xHHaTaroopMaya H Har{hHoT Ha
AoHecyBabe Ha nnaHor 3a Bpulelbe Ha a{HcneKq}rcKr HaA3op (Cn.aecxrax Ha pM 6p.128 oA
19.10.2007 ro4rHa ),
Fpa4onavanxrxor Ha OnuJTrHa KoqaHh AoHece nnaH 3a BpuleHre Ha uHcneKutict(H HaA3op oA
o6nacra Ha x]lBorHara cpeAxHa sa 2OL7 roAnHa I AclAor ro AocraByBa Ao ApxaBHHor'
fiHcneK'ropaT 3a xrBorHa cpe,quHa Bo neqareHa r eneKTpoHcKa Bep3l4ja.
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PaAe Kparos,re 6p.1 ' 23OO
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ww.ko.oni.sov.mk

Bps oo-roea Ha qfleH 3, c'rae 3 og ilpaennxuKor 3a coApxhHar
r4HcneKqucKr4 HaA3op (Cn. BecHrax Ha PM 6p. 12812007)

nflAH 3A BPIUEI-bE HA l4HCnEKqilCKl4
3A X14BOTHA CPEAI4HA

HHcranaqrja
Me,quyu
/O6nacr

ONUTL1HA KOI{AHI4

Mece
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aca : 0r'

l(q'l3t1"1
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npeAMer: AocraByBabe Ha nnaH 3a Bpurebe Ha HHcneKqrcKx HaA3oP Ha OnurHHa KoqaHx
3a r(hBoYHa cpeAxHa 3a 2018 roAHHa

TloqITyBaH,4,

Bps ocHoBa Ha qneH 3, craB (3) o,q npaBHnHhKor 3a coApxnHararoopMara r HaqHHor Ha
AoHecyBarbe Ha nraHor 3a Bplllelbe Ha ,rHcnexq,rcKll HaA3op (Cr.aecxrr Ha PM 6p.128 oA
19.10.2007 ro4nxa),
fpaAoHa,ranH!4Kor Ha OnulrrHa KoqaHh AoHece nnaH 3a Bpulelbe Ha hHcneKqt4cl(l{ HaA3op oA
ooracra Ha x(hBorHara cpeAxHa ta 2018 roAuHa n hcrl4oT ro AocraByBa 4o ,{pxaeHuor
uHcneKTopar 3a xrBorHa cpeAhHa Bo neqareHa h eneKrpoHcKa Bep3[ja.

Co no,]t4T,

HA KOT{AHU
OBn 3a xhBoTHa cpeArHa

+rD)*<<<a



TA TEOPTIEBCKA
'il.lJT]4HA KOr{AHt4.IIIITI4HA 

KOLIAHH

)

MaKeprltth

a, QopMara h Har{hHor Ha AoHecyBaFbe Ha nraHor 3a
I-pa4oHaranHrKor Ha Onurrrua Ko.{aHH AoHece

HM3OP HA OnUThHA KOI{AH]4
3A 2018 rOflrHA

l fpaHxr
6eroxcxa 6ara -
Opr3apx
KoqaHH

OTIEi

P
e
A.
6p
oj

14Hcranaquja Cerrop A
p

v
r
o

O6nacr
Meguyu
l0,6nacr Mecequ

I il ilt IV V VI vil vm tx X XI xil

1 )l(rro opra KO
KoqaH]l

flpexpau6exo
MenHuqKa
nugycrpuja

5-t4CK3
AO3BOna

Bor4yx
BoAa

6yra ea

ornaA
2 Seroncxa 6asa 5-14CK3

AO3BOna

Bo:4yx
Bo.qa

6Y'raea

oTnaA

o,oo

80I8

6ri:a

r;-"

I rs*
t*
lEc

- 
*i-i 

*"o 4?441L

?i"t0 \i'lar(

B!ei '

ii,,',,'li'0,., 
tr,t,

c.dqrr (iE rerE r'@idbd)
nFe.F (EEwrdrEDrr,i,r,

\

Itso.F .-,<rF.rE{(kmur.!-€)
ff-r.r-i6-ll!frhtfur4ir

PEtrYBJT''KA
OIIIUTiIH

ilA
A }(OqAEf,

q -L?-b35t!./
4,nn/h*



Ormxxlr-*t*{ & X(al*eax*m
PaAe KpafoRtto 6p.I '2300Koqa4u ' MaKeAoHrla
T.l. +389(0)3327a-001 . Foks . +3E9(0)3327J-542

www.koconi.sov.mk tnlo@ko.onl.gov.nk

Ao
ApxaBeH hHcneKTopar 3a xhBorHa cpeAhHa
Kej AxMhrap BnaxoB 6p. 4 CKonje

(nopareunara 3rpaaa Ha KoMepqljanHa 6aHKa,
hcToqeH B.ne3, nPB Kar)

!))
+.

'Jfir/)
{l ll -.

PEAM er: g,ocraByBaHre Ha nnaH 3a BpuJelbe Ha HHcneKqrcK[ HaA3op Ha Onur]tHa KoqaH}t
3a xr4BorHa cpeAr,rHa 3a 2019 roAhHa

noql4ryBa Hr,

Bp3 ocHoBa Ha qIeH 3, cras (3) oA npaBr,tIHxKor 3a coApxhHara,OopMara ,r HaqrHor Ha
AoHecyBarbe Ha nnaHor 3a BpuJeBe Ha t4HcnexqxcKH HaA3op (Cn.BecHhK Ha plvl 6p.128 oA
79,70.2007 rognna),
fpFAoHaqan H!4 Kor Ha OnurxHa Ko,laHx AoHece IInaH 3a Bpluebe Ha ]tHcneKqrcKh HaAgop oA
o6nacra Ha r{uBorHara cpeArHa 3a 2019 roAHHa 11 Acrlor ro AocraByBa Ao ApxaBHhor
rHcneKTopaT 3a xhBorHa cpeAtHa ao ne'laTeHa x e,neKTpoHcKa Bep3rja.
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ONlllT}IHA KO'{AH14
Oan HCneKTOp 3a XhBOTHa CpeAhHa

Teop EBCKA4
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Ao
ApxaBeH HHcneKTopar 3a xnBorHa cpeAfiHa
Kej AxMhrap BraxoB 6p. 4 CKonJe

(nopaHeuJHara 3rpaAa Ha KoMepqhjanHa 6aHKa,
I4fiOqeH Bne3, npB KaT)

npeaMer:AocraByBarbe Ha nnaH 3a BpuJebe Ha r4HcneKqhcKH HaA3op Ha OnurxHa Ko.{aHx
3a r(lrBorHa cpeAhHa 3a 2020 roAxHa

noql4ryaaH 14,

Co no,. 4T,

hHA KOqAH14
p 3a xHBoTHa cpe,qhHa

KA

Bp3 ocHoBa Ha qneH 3, crae (3) oA npaBxrrHrKor 3a coApI(nHararQopMara r HaqrHoT Ha
AoHecyBaBe Ha nraHor 3a Bplxerbe Ha xHcneKqncKh HaA3op (Cn.eecxNr Ha PM 6p.128 oA
19.10.2007 ro4uHa),
fpaAoHa.{anHhKor xa Onu.:ruga KoqaHri AoHece nraH ga Bpule}be Ha tlHcneKq}tcKx HaA3op oA
o6[acTa Ha xraBorHara cpeAnHa sa 2020 roAHHa h rcr]4or ro AofiaByBa Ao ApxaBHror
hHcneKTopar 3a xt4BorHa cpeAkHa Bo neqareHa u ereKTpoHcKa Bep3rja.
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Ao
ApxaBeH hHcneKTopar 3a xrBorHa cpeAhHa
nanara EMaHye, ''lyqKoB (s-Tn cnpar)
yn.JopAaH MhJanKoB CKonje

peAMer:AocraByBabe Ha nnaH 3a Bpurebe Ha hHcneKqlcKx HaA3op fia OnlurHHa KoqaHH
3a r(rBorHa cpeA[Ha 3a 2021 roA]rHa

no.rhryBaH14,

Bp3 ocHoBa Ha qreH 3, cTaB (3) oA npaBunHhKoT 3a coApxl.rHaTa,OopMaTa t1 HarahHoT Ha
AoHecyBalbe Ha nnaHor 3a BpuJe$e Ha ,rHcneKLlHcKl{ HaA3op (Cn.eectrx Ha PM 6p.128 oA
1,9,10.2007 roAnHa ),
I-pagoua vanxr xor Ha OnuJ"rhHa Ko.raHu AoHece nraH 3a BpuJebe Ha hHcneKqHcKx HaA3op oA
oEnacra Ha xr.tBorHara cpeAHHa 3a 2O2l roAHHa h 'rcrhor ro AocraByBa Ao ApxaBHhor
rHcneKTopar 3a xhBorHa cpeAfiHa Bo neqareHa eneKTpoHcKa Bep3Hja.
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Bp3 orjHoBa Ha ?neH 34 o;1 C'aryrr,-r ra lr.f. Ere:;rpairn Ha C{:BepHa VlaKe,:,oFt,1 ,,

tso .qpxaBHa concTaeHoar Cxonjr, Hal:c r.- .',cr c q6op Ha Afl EneKrpaera ua (iise;:i i,

l,AaReEoHi jz Bo ApxaBHa concrB€Hocr, i.Ki)n.ie Fa ce.4Hltqara oAExa"ra na 22.07.?') ,

roALlHa, AoHe(e

-i i ,i{

3a paaKurr{yBaH,e l,.a fierroeop i rriJ{itrryBa[se Ha c{qHocnT€: Mery

,(pyrureoro H lr!]e?aeAiiry irl Ha ynpaBHHor og6op

1.Ce pacrurysa loroBopor 3a ypeq\rEatt,e Ha cgHocrre MeFy ! iyu.rraol.o 14 .{,-r .,-

Ha ynpaBHHor og6op 6p. 37-453U1 oA1.8.2Ar'.7 roArdHa cKJIyqe aor,,lery Hag+r:p:-.r:
og6op na Apyr.ureoro vi g-p lparau hiLt r: -et'- rperceAarefi Ha ynpaEHhor o1:6u-;

reHepaneH AhpeKrop Ha A! ECM-Ci<onje.

2. g-p fiparaa fu{HHo8(Kr4 vr/Ia npa1,.){):-ra ric'rrara Ha pa3rr4(a Hir FnaTit LLlro lil i

npuMa .qo u3Hocor rrBpAeH Eo .lofoBopcr ,':t. t124532/1 o.4 7.8.201 7 i-oEkHa, c.l ri:. , .

l-naeavl.2, Bo rpaelbe oA lf MeceLln.

3. Oeaa ogryra BneryBa Bo c;i.ra o* :€uor Fia Eo;iecyEarbero.

HA 6p .oz-37 65131 14

22,1.2019 roquBa
Cronje
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Одговор 

на забелешки по  
Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор 

 
 
 

Добиени се забелешки на Нацрт извештајот за извршената ревизија на 
успешност на тема „Ефективност на мерките и активностите за издавање на Б-
интегрираните дозволи” бр.16 -225/12 од 21.04.2021 година и тоа:  
- На ден 28.05.2021 година добиени се забелешки од г-ѓа Лета Георгиевска - 

овластен инспектор за животна средина во Општина Кочани – заведени 
во Државниот завод за ревизија под број 16-678/1 од 28.05.2021 година и 

- На ден 04.06.2021 година добиени се забелешки од раководното лице г. 
Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање – 
заведени  во Државниот завод за ревизија под број 16-225/25 од 04.06.2021 
година.  

 

Забелешката добиена од г-ѓа Лета Георгиевска - овластен инспектор за 
животна средина во Општина Кочани, иако не е овластено лице за 
поднесување на забелешки е разгледана од страна на Овластениот државен 
ревизор и констатирано е следното:  
 

1. Доставената забелешка на точката 3. Мониторинг, надзор и 
известување, потточката 3.2. , се однесува на констатацијата дека во 
периодот 2017 – 2019 година, овластениот инспектор за животна средина 
во општина Кочани изготвил годишни извештаи за извршен 
инспекциски надзор за претходната година, но истите не ги доставил до 
Министерството за животна средина и просторно планирање. По 
издавање на Нацрт извештајот од спроведената ревизија, овластениот 
инспектор за животна средина на општина Кочани, до Државниот завод 
за ревизија достави Планови за вршење на инспекциски надзор од 
областа на животната средина и Годишни извештаи за извршен 
инспекциски надзор во периодот 2017 – 2020 година, кои документи во 
текот на вршење на ревизијата беа земени во предвид. Истовремено 
достави дополнителни докази - пропратни писма и поштенски 
доставници за испратени  Планови за вршење на инспекциски надзор   
до Државниот инспекторат за животна средина и Годишни извештаите 
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за спроведен инспекциски надзор до Министерството за животна 
средина и просторно планирање, поради што забелешката се прифаќа и 
истата ќе биде соодветно обелоденета во Конечниот извештај на 
овластениот државен ревизор. 

 
Забелешките добиени од г. Насер Нуредини - министер за животна средина 
и просторно планирање  се разгледани од страна на Овластениот државен 
ревизор и констатирано е следното:  
 

2. Доставената забелешка за глава II. Цели, опфат и методологија на 
ревизијата, точка 2. Опфат на ревизијата, во која меѓу другото е 
наведено дека ревизијата е спроведена во 10 општини, при што за 
општина Струмица нема информации за издадени Б-ИЕД согласно 
регистарот кој го води Министерството за животна средина и просторно 
планирање, претставува известување за преземени активности по 
Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор. Имено, на 18.05.2021 
година, општина Струмица доставила 13 копии од издадени Б-ИЕД до 
Министерството за животна средина и просторно планирање, по што 
регистарот на Б-ИЕД треба да биде соодветно ажуриран. 
 

3. Доставените забелешки на точката 1. Издавање на Б-ИЕД и ДУОП, 
потточка 1.3. и препораката бр.3,  кои се однесуваат на искажаниот 
став од страна на ревизијата за потребата од давање дополнителни 
насоки за определување на медиумите и параметрите кои инсталациите 
при вршење на индустриските активностите вообичаено ги испуштаат 
во животната средина, претставуваат појаснувања , со кое ревизорите 
се согласуваат и истото е земено во предвид при презентирање на 
ревизорскиот наод и давање на препораката. Имено ја потврдуваме 
констатацијата дека дозволите од иста индустриска активност по 
својата содржина може да се разликуваат поради разликите во 
технолошкиот процес, капацитетот на инсталацијата, суровините и 
помошните материјали кои ги користат инсталациите и слично. Со 
ревизијата утврдивме различен пристап во содржината на издадените 
ИЕД при определување на вообичаените елементи  како: медиуми1 во 
кои инсталацијата има испуст и видовите на параметри (загадувачки 
супстанции) кои ги испуштаат инсталациите при вршење на иста 
индустриска активност. Поконкретно уредување на овие елементи, не 
значи дека дозволите треба да бидат идентични, туку претставува 

                                                 
1Воздух, вода, почва и бучава  
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помош за оние кои истите ги издаваат. Пропишување на дополнителни 
насоки при дефинирање на содржината на Б-ИЕД е поради потребата на 
лицата кои ја издаваат дозволата,  пред себе да ги имаат во предвид сите 
можни медиуми и видовите на параметри (загадувачки супстанции) кои 
конкретна инсталација може да ги испушти. Во таа насока е дадена 
препораката 3, со што ваквиот начин на постапување треба да обезбеди 
точен, сигурен и воедначен пристап при издавање на Б-ИЕД, 
пресметување на надоместоците и правилен мониторинг врз емисиите 
загадувачките супстанции од инсталациите, а сето тоа во насока на 
заштита на животната средина. 
 

4. Доставената забелешка на точката 1. Издавање на Б-ИЕД и ДУОП, 
потточка 1.5.,  која се однесува на пролонгирање на законскиот рок од 60 
дена за издавање на Б-ИЕД кај субјектите предмет на ревизија, 
претставува појаснување  за причините кои довеле до утврдената 
состојба. Дел од причините кои се наведени во забелешката се 
однесуваат на ненавремено доставување на дополнителни податоци кои 
треба да се дел од дозволата од страна на барателите, комплексноста 
при обезбедување на бараните податоци и слично, при што наведено е 
дека истите целосно не зависат од изготвувачите на дозволите. Сите 
овие причини беа земени во предвид при вршењето на ревизијата, 
поради што при пресметување на времетраењето за издавање на 
дозвола, се поаѓаше од датата кога целокупното барање, со сите 
пропратни документи е комплетирано и доставено до 
министерството/општината. Со оглед на тоа дека во поголем дел од 
случаите рокот на издавање на дозволите е подолг од пропишаниот, 
ревизијата укажа на потреба од преиспитување на рокот за издавање на 
Б-ИЕД.  
 

5. Забелешката на точката 2. Надоместоци и нивно наменско користење 
потточка 2.1., која меѓу другото се однесува на недореченостите при 
пресметување на висината на годишниот надоместок за поседување 
дозвола и за редовен надзор, претставува потврдување за 
констатираните состојби. Во доставената забелешка,  надлежните 
вработени во Министерството информираат за донесено „Упатство  за 
постапката за донесување на решенија за надоместок и начинот на 
пресметување на надоместокот за операторите на ИСКЗ дозволите кои 
вршат активности за кои се издаваат интегрирани еколошки 
дозволи/дозволи за усогласување со оперативен план‘‘ од страна на 
министерот, со кое подетално се дефинирани: начинот на пресметување 
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на надоместокот кој треба да го плаќаат операторите на инсталации за 
А-ИЕД и А-ДУОП, периодот кога се издава решение за плаќање 
надоместок и начинот на кој треба да се одвива меѓу секторската 
соработка во Министерството. За донесеното Упатство и неговата 
употреба во практичната примена информиравме во последниот пасус 
од потточката 2.1. во Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, 
но истовремено укажавме дека истото не е проследено до општините, 
поради што тие пресметувале надоместоци според тоа како ги разбрале 
одредбите од Уредбите2. Во Нацрт извештајот, по ова прашање, ја 
дадовме препораката бр.9 за дополнување на Уредбите со кои се 
регулира висината на надоместоците кој ги плаќаат операторите на 
инсталациите за надминување на недореченостите во постапувањето. 
 

6. Забелешката на препораката бр.5, која се однесува на потребата од 
дополнување на „Правилник за постапката за издавање на Б-
Интегрирана еколошка дозвола‘‘ со одредби кои пропишуваат 
задолжително доставување на имотен лист или друга документација со 
која недвосмислено се потврдува површината на инсталацијата, 
претставува потврдување  на состојбата и препораката. Во доставената 
забелешка, како друга документација со која може да се потврди 
површината на инсталацијата наведено е постоење на договор за закуп. 
Истовремено, доставена е информација дека во дозволите кои се 
издадени во последните години, површината на инсталацијата е 
составен дел на содржината на дозволата, што беше потврдено со 
ревизијата како правилно постапување.   
 

7. Забелешката на препораката бр.7 , која се однесува на законската 
можност Министерството да издава Б-ИЕД во случај кога инсталацијата 
се наоѓа во заштитено подрачје, како и обезбедување помош на 
општините  во процесот на издавање на Б-ИЕД преку обуки и  
насочување на меѓусебна соработка, претставува потврдување, но и  
дополнување на препораката . Дополнувањето се однесува на 
законското право на Министерството да ги води постапките за издавање 
Б-ИЕД, по претходно одземена надлежност на работите од општината. 
Ова дополнување на препораката соодветно ќе биде обелоденето во 
препорака бр.7 од Конечниот извештај на овластениот државен ревизор. 

                                                 
2 Уредба за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за Б 

- Интегрирана еколошка дозвола (Службен весник на РМ бр. 117/07, 64/10 и 186/2016) и Уредба за висината на 
надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава дозвола за 
усогласување со оперативен план (Службен весник на РМ бр. 117/07, 64/10 и 187/2016). 
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8. Забелешката на препораката бр.8, која се однесува на потребата од 

иницирање на  промена во законска регулатива за определување на 
роковите за пресметување на надоместокот и донесување на решенија 
за плаќање на истиот, претставува појаснување за начинот на  
постапување  во пракса.  
 

9. Забелешката на препораката бр.9  која меѓу другото се однесува на 
предвидување надоместоци во Уредбите за емисиите од бучава и во 
почва, претставува потврдување на констатираната состојба изнесени 
во точка 2. Надоместоци и нивно наменско користење, потточка 2.1., 
параграф 3 алинеја 3 и 4.   
 

10. Забелешката на препораката бр.18 , која се однесува на потребата од 
преземање активности за изработка на унифицирано софтверско 
решение за воедначено утврдување на надоместоците, претставува 
известување со кое се потврдува дадената препорака.  
 


	Конечен извештај Б-ИЕД - веб.pdf
	Забелешки МЖСПП.pdf
	Забелешки Општина Кочани.pdf
	Одговор на забелешки Б-ИЕД-веб.pdf

