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Овој документ ги сумира заклучоците и предлозите од истражувањето за спроведувањето на 
одредбите за интегрирано спречување и контрола на индустриското загадување од Законот за 
животна средина, спроведена од Фронт 21/42, а во рамки на проектот „Контрола на индустриското 
загадување – од теорија во пракса“.  
Резултат на ова истражување се генерален осврт на сите издадени А дозволи до април 2012 година 
и три детални анализи на дозволите на ФЕНИ Индустри, Весна САП и Југохром Фероалојз. Овие 
документи може да се најдат на www.ekostav.mk и www.front.org.mk   

 
За потребите на истражувањето беа користени информации од интернет страницата на 
Министерството за животна средина и просторно планирање (www.moepp.gov.mk); беше извршен 
увид во релевантната документација во Одделението за ИСКЗ; беа одржани состаноци со 
Македонскиот информативен центар за животна средина и Државниот инспекторат за животна 
средина; беа организирани средби со локалните жители од местата во кои се лоцирани 
инсталациите кои беа предмет на детална анализа, како и со претставници од засегнатите општини 
и селектираните инсталации.  

 
Освен Југохром Фероалојз, чии претставници одбија средба со нашиот истражувачки тим,  сите 
останати наведени целни групи покажаа добра волја и отвореност за соработка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   
 

 

 

Оваа публикација е овозможена со финансиска помош од Словачка агенција за меѓународен развој и 
соработка и е поддржана од фондацијата Понтис и Балканска мрежа за развој на граѓанското општество.  
Ставовите и мислењата изразени во овој документ се исклучиво на авторите и во ниедна смисла не ги 
изразуваат ставовите на Словачката агенција за меѓународен развој и соработка или останатите партнерски 
организации. 
 

 

http://www.ekostav.mk/
http://www.front.org.mk/
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 Рамковниот Закон за животна средина од 2005 година го воведе европскиот модел на регулација на индустриското 
загадување во Македонија. Според овој модел, кој се заснова на Директивата 96/61/ЕЗ за интегрирано спречување и 
контрола на загадувањето (ИСКЗ)

1
, операторите на индустриските дејности имаат обврска да обезбедат А- еколошка 

дозвола како законски услов за почеток (или продолжување) со работа.  
Еколошката дозвола претставува регулативна „алатка“ чија цел е заштита на животната средина во целина, преку 
спречување, а таму каде што тоа не е практично, преку намалување на емисиите во вода, воздух и почва, вклучувајќи 
ги и мерките за управување со отпад и мерките за енергетска ефикасност.  
Во пракса, операторите на индустриските дејности ја исполнуваат оваа цел со воведување на најдобрите достапни 
техники (НДТ)

2
 пред да започнат со работа. Постоечките инсталации пак, имаат одреден „грејс“ период во кој треба да 

се усогласат со НДТ. 
 
Во Македонија со одредбите за интегрирано спречување и контрола на загадувањето од Законот за животна средина се 
опфатени 117 инсталации.  
Според Законот, сите постоечки инсталации (кои се оперативни пред 1 јули 2007) имаат обврска да го усогласат своето 
работење со најдобрите достапни техники до април 2014 година. По исклучок, Владата на РМ може да утврди 
дополнителен рок за поединечна постоечка инсталација кој не може да биде подолг од 1 април 2019 година.  
Новите инсталации (оние кои започнуваат со работа по 1 декември 2009), исто така до 2014 треба да обезбедат А-
интегрирана еколошка дозвола како услов за почеток со работа.

3
  

 
Од вкупно 117 инсталации, во периодот декември 2006 - април 2012 година, МЖСПП има издадено само 23 еколошки 
дозволи (15 А-дозволи за усогласување со оперативен план и 8 А-интегрирани еколошки дозволи, односно за период 
од 6 години издадени се околу 19% од потребните дозволи. Остануваат уште две години до законскиот рок (2014 
година) за 94 дозволи, но и за усогласување на работата на сите 117 инсталации со најдобрите достапни техники. 
 
Невозможна мисија? Најверојатно.    

 
Во јуни 2011, додека вниманието на јавноста беше целосно окупирано со вонредните парламентарни избори, увидовме 
сериозни пропусти во процесот на издавање дозволи. Еден од овие пропусти беше и новата дозвола за Југохром 
Фероалојз (односно Силмак Јегуновце), издадена со целосно прекршување на Законот за животна средина и 
подзаконските акти од областа на ИСКЗ. Имено, откако Силмак Јегуновце (односно Југохром Фероалојс) не исполни 
ниту една од активностите од оперативниот план во предвидените рокови, МЖСПП наместо да ја активира 

                                                           
1 ИСКЗ Директивата 96/61/ЕЗ е два пати изменета и дополнета и поради ова во 2008 истата доби своја кодифицирана верзија (пречистен текст, 
ИСКЗ Директива 2008/1/ЕЗ). Подоцна, на 24 ноември 2010 година Европската комисија ја усвои новата Директива 2010/75/ЕУ за индустриски 
емии. Со оваа Директива се врши рационализација на еколошкото законодавство со кое се регулира индустриското загадување, т.е. во новата 
Директива се инкорпорира Директивата 2008/1/ЕЗ за интегрирано спречување и контрола на загадувањето заедно со шест други директиви кои 
се релевантни за оваа област. Новата Директива за индустриски емисии влезе на сила на 6 јануари 2011 година, а рокот за нејзино 
транспонирање во земјите-членки на ЕУ е до 7 јануари 2013 година.  
За повеќе видете http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ied/legislation.htm.  
2 Законот за животна средина ги дефинира НДТ како „најефективната и најнапредната фаза во развојот на активностите и на методите на работа 
кои укажуваат на практична соодветност на конкретните технологии на обезбедување, во начело, на основата на граничните вредности за 
емисиите, наменети за спречување и, онаму каде што тоа не е практично возможно, за намалување на емисиите и негативното влијание врз 
животната средина…“. 
3 Според Националната стратегија за апроксимација во животната средина на МЖСПП, 2014 година е земена како година во која Македонија ќе 
влезе во Европската унија. На денот на влезот во ЕУ секоја инсталација ќе има обврска да има обезбедено А-интегрирана еколошка дозвола, 
освен за оние кои Македонија ќе успее да добие транзициони периоди. 

Од  вкупно 117 инсталации, во периодот декември 2006 - април 2012, МЖСПП има 

издадено само 23 еколошки дозволи (15 А-дозволи за усогласување со оперативен 

план и 8 А-интегрирани еколошки дозволи, (15 А-дозволи за усогласување со 

оперативен план и 8 А-интегрирани еколошки дозволи, односно за период од 6 години 

издадени се 19% од потребните дозволи. Остануваат уште две години до законскиот 

рок (2014) за 94 дозволи, но и за усогласување на работата на сите 117 инсталации со 

најдобрите достапни техники. 

1. ВОВЕД: ДАЛЕКУ ОД ЦЕЛТА...  

 
 

„Целосното усогласување [во областа на контролата на индустриското загадување] продолжува да 
претставува значителен предизвик за земјата. Процесот на издавање дозволи во голема мера 

заостанува. Барањата за консултации со јавноста ... не се применуваат секогаш правилно. 
Административните капацитети треба значително да се зајакнат ... 

 Подготовките во оваа област се бавни“. 
 

Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија, 2011 г. 
 

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ied/legislation.htm
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финансиската гаранција или изрече казнени пенали, им издаде нови дозволи со нови рокови – во спротивност со 
Законот за животна средина

4
. 

И покрај нашето укажување, надлежните не само што не спроведоа никакви активности поврзани со овие сериозни 
законски прекршувања, туку ни испратија официјален демант преку печатените медиуми. 

 
Овие настани, заедно со нашето учество во јавната расправа за дозволата на Окта (исто во јуни 2011) нé доведоа до 
клучните прашања дали и колку веќе издадените А- еколошки дозволи се во согласност со Законот, како и дали реално 
се спроведуваат обврските од дозволите. 
Обидот да одговориме на овие прашања нé доведе до  загрижувачки увиди во дел од ИСКЗ постапките.  
Нашите увиди и размислувања ги споделивме со надлежните, но овојпат и со Европската комисија, по што 
Министерството за животна средина и просторно планирање вети дека ќе спроведе ревизија на сите издадени А-
еколошки дозволи во која директно ќе ги вклучи и консултира сите засегнати страни, вклучувајќи ги и еколошките 
граѓански здруженија.   

 
Искрено се се надеваме дека нашата анализа, заклучоците и препораките во овој документ, ќе претставуваат 
конструктивен придонес во најавената ревизија и истите ќе бидат земени предвид од страна на Министерството за 
животна средина и просторно планирање. 

 
 
 
 
 
 

Истражувањето кое го спроведовме во периодот март – мај 2012 година имаше две фази: анализа на сите издадени А-
дозволи (освен дозволата на Алкалоид која беше издадена по нашиот увид во ИСКЗ документацијата на МЖСПП); и 
детално истражување на три дозволи (ФЕНИ Индустри, Весна САП и Југохром Фероалојс). Трите случаи беа одбрани 
поради нивното влијание врз животната средина.  

 
Ова се заклучоците од анализата и деталното истражување, заедно со нашите препораки за подобра имплементација на 
директивата: 

 
 
 
 
 

1. Веќе е извесно дека ИСКЗ одредбите од Законот за животна средина нема да бидат спроведени во 
согласност со истиот, односно најдоцна до април 2014 година.   
Со измената на А-еколошката дозвола на Југохром Фероалојс им се дозволува дел од активностите да ги 
реализираат во 2015 година. Истовремено, остануваат само уште две години за издавање на 89% од дозволите, 
како и целосно усогласување на македонската индустрија со европските стандарди (вклучувајчи ги и дозволите 
за дел од најголемите загадувачи како Окта, РЕК Битола, Макстил, итн.)  

 
Ние идентификувавме неколку причини за неефикасноста на процесот: 

 

 Несоодветно планирање на транспонирањето и некоординирано спроведување на одредбите за 
интегрирано спречување и контрола на загадувањето.  
Уште од самиот почеток на транспозиција и спроведување на ИСКЗ одредбите (2006), доцнеше 
усвојувањето на одредени важни подзаконски акти со кои се овозможува практично спречување 
и контрола на индустриското загадување.

5
 Дополнително, иако според Законот за животна 

средина првите барања за добивање дозвола за усогласување со оперативен план беа 

                                                           
4 Согласно чл. 142, ст. 1 од Законот за животна средина А-еколошка дозвола може да се измени само ако: операторот предложи поефикасно 
решение за заштита на животната средина; постои промена на законодавството кое изискува измена и на самата дозвола; дојде до промена во 
најдобрите достапни техники; или пак генералната еколошка ревизија тоа го бара. Во Законот за животна средина не постои правен основ кој 
овозможува А-еколошката дозвола да биде изменета поради продолжување на роковите за реализација на претходно утврдените обврски во 
дозволата.  
5 На пр. Правилникот за супстанциите за кои задолжително се пропишуваат гранични вредности на емисија во А – интегрираната еколошка 
дозвола и Решението со кое се формира на научно техничка комисија за најдобри достапни техники заради определување на најдобри достапни 
техники во А – интегрираните еколошки дозволи, беа усвоени во 2010 година, 5 години од носењето на Законот за животна средина.  

2. ЗАКЛУЧОЦИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО И НАШИ ПРЕПОРАКИ 

 

2.1. ПОСТАПКА НА ИЗДАВАЊЕ А-ДОЗВОЛИ - ЗАКЛУЧОЦИ 
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поднесени на почетокот на 2006 година, МЖСПП во 2007 година изврши преструктуирање на 
организацијата на Министерстовото и го оформи Одделението за ИСКЗ; 

 Одделението за ИСКЗ при МЖСПП нема(ше) доволни капацитети ефективно да ги процесуира 
сите Барања за добивање А-еколошка дозвола (во 2007 г. ова одделение имаше 5 вработени); 

 МЖСПП ги има „пробиено“ законски утврдените рокови во 14 ИСКЗ постапки. Во наведените 
постапки финалната дозвола не е издадена во рок од 60 дена од истекот на крајниот рок во кој 
јавноста може да достави мислења по барањето

6
; или пак, операторот и МЖСПП не постигнале 

согласност за оперативниот план во рок од 1 година од поднесувањето на барањето; 
 Речиси сите оператори (освен 4-те Барања поднесени од А.Д.Гранит) имаат поднесено 

некомплетно Барање за добивање А-еколошка дозвола. Долгиот период на комплетирање на 
Барањето, во голема мера го одолговлечува целиот процес, кој за досега издадените дозволи 
надминува и 2 години; и  

 Не се користат законските механизми за извршување на обврските поврзани со процесот на 
издавање А-еколошки дозволи (свикување Комисија за оперативен план доколку истиот не 
може да се договори во рок од една година, изрекување казнени глоби за службените лица во 
МЖСПП  и сл.). 

 

2. Јавноста и засегнатите општини не учествуваат во ИСКЗ постапките.  
Со исклучок на општините Гази Баба (за дозволата на Те-То), Кисела Вода (за дозволата на Усје) и Пробиштип 
(за дозволата на Весна САП), засегнатите општини не ги искористиле законските права да доставуват 
коментари, побараат јавна расправа итн. Засегнатите граѓани пак не учествувале во ниту една ИСКЗ постапка 
за анализираните дозволи.   

 
Според нас дел од причините за ваквата состојба со „еколошката демократија“ во оваа област се: 

 
 Самиот Закон за животна средина не е „наклонет“ кон ефективна реализација на правото на 

учество на јавноста во ИСКЗ постапките: Законот не содржи обврска МЖСПП да ја определи 
засегнатата јавност, да обезбеди нејзино директно информирање, ниту пак задолжително 
организирање на најмалку 1 јавна расправа; 

 Во речиси сите ИСКЗ постапки, Министерството посветува внимание главно на формалното 
исполнување на „словото“ на Законот за животна средина, занемарувајќи ја реалната состојба 
на терен (локалните жители немаат ни основно разбирање на постапката и/или суштината на 
дозволите, ситуацијата со локалните еколошки организации не е ништо подобра, а за ниедна 
дозвола досега не е организирана никаква едукација од страна на МЖСПП за овие клучни 
целни групи); 

 Во речиси сите ИСКЗ постапки, засегнатата јавност не е соодветно информирана. Имено, 
МЖСПП во најголемиот број случаи ја информира јавноста за ИСКЗ постапките согласно Законот 
за животна средина (еднократна објава во еден или два дневни весници и на интернет). Имајќи 
предвид дека локалното население (на пример, земјоделците во околината на ФЕНИ Индустри) 
не е редовен корисник на интернет, а уште поредок посетител на интернет страницата на 
Министерството, јасно е дека доколку не го купиле токму весникот во кој е објавено 
известувањето за истото, нема да имаат никакви информации за процесот во кој би требало 
активно да учествуваат. Со оглед на фактот дека на интернет страницата на МЖСПП 
недостасуваат повеќе од половина барања за дозволи – граѓаните кои живеат во околината на 
голем број инсталации буквално немаат никаков извор на информации;  

 Главните причини за пасивноста на засегнатите општини според нас се: недоволно човечки 
ресурси и/или соодветни капацитети, но и нивната мала практична улога во ИСКЗ постапките -  
немаат обврска да го информираат локалното население, не добиваат копии од известувањата 
за работењето на инсталациите, Државниот инспекторат за животна средина ретко ги 
комуницира наодите од надзорите со нив итн.; 

 Засегнатата јавноста го искористила правото на пристап до правда само во 1 случај (Силмак 
Јегуновце, т.е. Југохром Фероалојс). Сепак, и овој пример е показател за постоење на пречки на 
„патот“ на пристапот до правда. Имено, на 20.06.2011 Фронт 21/42 поднесе жалба до 
второстепената владина комисија против решението за измена на еколошката дозвола на 

                                                           
6 Видете чл. 105, ст.1 од Законот за животна средина. Иако овој член се однесува на А-интегрирани еколошки дозволи, сепак, согласно со чл. 
134, ст. 2 од истиот Закон, доколку поинаку не е регулирано во постапката за добивање А-дозволи за усогласување со оперативен план се 
применуваат членовите за А-интегрирани еколошки дозволи. 
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Силмак Јегуновце.
7
 Речиси една година подоцна (мај 2012 година) сеуште нема одговор од 

Комисијата. 
 

 

 

 

 

 

 

1. „По истурено млеко не се плаче“ - во оваа смисла штетите кои се направени со несоодветното планирање на 

транспозицијата на ИСКЗ директивата во македонското законодавство (а чии последици сеуште резултираат со 

несоодветна имплементација) не може да се корегираат. За жал оваа директива не е единствената во чија 

транспозиција не се водеше сметка за неопходните услови за имплементација кога одредбите ќе стапат на 

сила – ОВЖС, СОВЖС и Директивата за еколошка штета се идентични примери на ненаучени лекции. Нашата 

препорака е овие пропусти најпосле да бидат земени предвид при планирањето на транспозиција и 

спроведувањето на останатите директиви, особено оние покомплицираните како Директивата за големи 

согорувачки постројки и Директивата за шема за тргување со емисии.   

 

2. И покрај зголемувањето на капацитетите (од 2011 година, 18 вработени), Одделението за ИСКЗ се соочува со 
„голем залак“ – за 2 години (до април 2014 година) треба да издаде уште 94 дозволи.

8
 Сепак, наместо да се 

преземат сите неопходни мерки и активности за да се исполни оваа цел, се погласни се најавите дека ќе се 
продолжи рокот за дел од инсталациите.  
Според нас, по примерот на голем број други земји (Холандија, Шведска, Хрватска), потребно е во ИСКЗ 
процесот да се вклучат и надворешни експерти (универзитетски професори, сертифицирани експерти, личности 
од други министерства, претставници од граѓанскиот сектор итн.). Пожелно е истите претходно да поминат 
кратка обука и/или пракса во по еден тековен процес. Ваквиот предлог нема долготрајно да го преоптоварува 
буџетот бидејќи хонорарниот ангажман на надворешните експерти ќе заврши со издавањето на определените 
дозволи. Од друга страна, МЖСПП има поттик што поефикасно да ги издаде останатите дозволи и да го спречи 
„одливот“ на средства за хонорари. 

 

3. Промена на Законот за животна средина со што ќе се утврди рок за операторите да поднесат комплетно 

барање за добивање А-еколошка дозвола. 

Како што наведовме претходно, до 1 април 2012 година во Македонија се издадени само 23 А-еколошки 

дозволи со кои се опфатени 15 постоечки и 8 нови инсталации. Дополнително, 14 други оператори имаат 

поднесено комплетно Барање или пак веќе за нив се издадени нацрт-дозволи, вклучувајќи ги тука и дел од 

најголемите загадувачи на животната средина (РЕК Битола, Макстил
9
, Митал Стил и Окта). Во речиси сите ИСКЗ 

постапки, важна причина за пролонгирање на процесот е токму комплетирањето на Барањето од страна на 

операторот. Поради ваквата состојба, а сепак имајќи предвид дека операторите имаат многу детални 

инструкции што треба да содржи Барањето, предлагаме што побрзо да се промени Законот за животна 

средина со што ќе се воведе нова одредба со која ќе се утврди 3 месечен рок за поднесување комплетно 

Барање од страна на операторот.  Со ова ќе се забрза процесот на издавање А-еколошка дозвола за сите нови 

оператори кои ќе започнат ИСКЗ постапка.  

 

4. За сите ИСКЗ постапки во кои е пробиен рокот за договарање на оперативните планови да се почитува 
законот и да се формира предвидената Комисија. 
Значителен дел од операторите кои се во постапка за добивање на Дозвола за усогласување сеуште ја немаат 
договорено содржината на оперативниот план со Министерството, односно поминат е рокот од 1 година од 

                                                           
7 Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. 
8 „Најважно е да се обезбеди дека нема да се создаде голем застој во издавањето на дозволите ... Евидентно е дека ќе претставува 
неостварлива задача ако надлежните органи не ги имаат издадено поголемиот број потребни дозволи при крајот на утврдениот рок... 
одредени земји воспоставија фазно спроведување за да го избегнат овој проблем“ Institute for European Environmental Policy: Implementation of 
the IPPC Directive (96/61) – Analysis and Progress of Issues, 2003, стр. 5. Македонија се соочува со истиот проблем. И покрај тоа што се воведе фазно 
спроведување на ИСКЗ директивата – во периодот од 2006 до 2008 година секоја индустрија во посебен 6 месечен рок испраќаше Барање за 
добивање еколошка дозвола. Се претпоставуваше дека ова ќе ја растерети работата на МЖСПП.  
9 Според Економската комисија за Европа на Обединетите Нации, „Макстил е толку далеку од исполнување на барањата кои произлегуваат 
од А-интегрираната еколошка дозвола што може да се соочат со затворање“. United Nations Economic Commission for Europe: 2nd 
Environmental Performance Review – The Former Yugoslav Republic of Macedonia, New York, 2011, стр. 112. 

НАШИ ПРЕПОРАКИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКУВАНИТЕ ПРОБЛЕМИ 

ВО ПОСТАПКАТА НА ИЗДАВАЊЕ А-ДОЗВОЛИ: 
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поднесувањето на Барањето. Крајно време е во овие случаи да почне да се применува Законот за животна 
средина, односно да се извести Министерот за животната средина кој пак треба да во рок од 30 дена да 
формира Комисија за оперативен план која ќе донесе решение во рок од 2 месеци по приемот на сите 
релевантни податоци.  

 
5. Промена на Законот за животна средина која во повеќе насоки ќе го унапреди учеството на јавноста во ИСКЗ 

постапката. 
За разлика од СОВЖС и ОВЖС, во ИСКЗ постапката постојат законски пропусти кои во пракса не водат кон 
суштинско и реално вклучување на засегнатата јавност во издавањето и промената на веќе издадените 
еколошките дозволи. Предлагаме да се промени Законот за животна средина со што:  

 
 Ќе се воведе обврска за МЖСПП и општините да ја определат засегнатата јавност уште во најрана 

фаза од постапката и истата постојано да ја информираат директно за активностите во целиот 
процес, вклучувајќи го и информирањето за исполнувањето на обврските од дозволата за оние 
загадувачи кои веќе добиле еколошка дозвола. Во некои земји – членки на ЕУ има одлични 
практични решенија за директно информирање

10
 кои предлагаме да бидат разгледани и соодветно 

пренесени во македонски услови;  
 Ќе се воведе обврска за задолжително спроведување на најмалку две јавни расправи. Корисно е 

спроведувањето на првата јавна расправа да биде на самиот почеток на постапката, кога се поднесува 
барањето за еколошка дозвола. Втората јавна расправа корисно е да се спроведе по објавувањето на 
нацрт-дозволата;  

 Ќе се воведе обврска МЖСПП да изготви извештај за учеството на јавноста во целата ИСКЗ постапка 
кој ќе го објави на својата интернет страница. Предлагаме да се воведе оваа обврска поради тоа што 
во најголем број случаи јавноста нема никаква информација на кој начин нејзините забелешки биле 
земени предвид и како истите влијаеле врз конечната одлука. Затоа, како минимум содржина, 
потребно е извештајот да ги содржи сите добиени коментари од јавноста, одговорите на 
Министерството за животна средина и просторно планирање на истите и како финалната еколошка 
дозвола ги инкорпорирала ставовите на јавноста.      

 
6. Едукација на локалното население и можна соработка помеѓу МЖСПП и граѓанскиот сектор.  

МЖСПП треба да има про-активна улога во целата ИСКЗ постапка, вклучувајќи и на разбирлив начин да и ја 
објасни постапката на јавноста, нејзиното значење и можностите за учество на локалното население. Про-
активната улога на надлежните органи ја истакнува и  Архуската конвенција.
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Сепак, свесни за ограничените капацитети на Министерството, предлагаме ваквата улога, секогаш кога 
МЖСПП не е во можност, да им ја препушти на докажани граѓански организации кои имаат капацитет да ја 
информираат и едуцираат засегнатата јавност пред започнување на одредена ИСКЗ постапка. 

 
7. Искористување на интернетот и воспоставување на посебен е-портал за интегрирано спречување и 

контрола на загадувањето.  
Моментално, на интернет страницата на МЖСПП тешко се наоѓаат потребните информации поврзани со 
ИСКЗ постапките, а и голем број од податоците не се јавно достапни. Сметаме дека е потребно целосно да се 
искористи потенцијалот на интернетот за ефикасно информирање на јавноста и зголемување на 
транспарентноста на ИСКЗ постапките. Пожелно е, по примерот на СОВЖС порталот, да се креира посебен 
ИСКЗ-портал на кој ќе постои опција регистрираните корисници постојано да добиваат автоматски е-пораки 
кога ќе се одвива одредена активност со определените инсталации.  
ИСКЗ порталот треба да се користи и за транспарентни е-консултации со јавноста во кои МЖСПП јавно ќе ги 
образложува коментарите на граѓаните и граѓанските здруженија и ќе објавува информации за мониторингот 
и спроведувањето на обврските од еколошките дозволи.  
Самиот портал треба да има лесна навигација (поделба на категории по оператор или по елементи од 
дозволата – мониторинг, известување, гранични вредности, оперативен план, надзор) и континуирано да се 

                                                           
10 Во Законот за оцена на влијанието врз животната средина во Естонија има член кој воведува обврска за надлежните органи директно да 
информираат најмалку една коалиција на еколошки граѓански здруженија во раната фаза од ОВЖС постапките. Во Белгија, Законот во голема 
мера обезбедува дека информациите ќе стигнат до најзасегнатите граѓани: надлежните органи објавуваат информација дека барањето е 
поднесено заедно информации за ИСКЗ постапката, на билборд со соодветна големина, во местото каде што е лоциран загадувачот (на 
прометна локација), како и на огласна табла во засегнатите општини. Граѓаните во радиус од 100 метри од локацијата на загадувачот се 
известуваат посебно, преку писмен допис, дека загадувачот поднел барање за еколошка дозвола. Дополнително, информацијата за поднесеното 
барање се објавува и во два дневни весници и на веб-страницата на општината. Засегнатите општини во Белгија имаат значителна улога при 
информирањето и вклучувањето на граѓаните во ИСКЗ постапките. Во Северна Ирска пак, позитивна карактеристика е што информациите кои се 
објавуват во дневни весници се објавуваат секојдневно, во период од 28 дена од денот на поднесенот барање за еколошка дозвола. 
11 Архуска конвенција, чл.5. 
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ажурира. На самиот портал пожелно е и да се одредат засегнатите граѓански здруженија од определените 
инсталации (пр. активни граѓански здруженија и локални жители во околината на ФЕНИ Индустри).  

 
8. Зајакнување на капацитетите на граѓанските здруженија квалитетно да учествуваат во ИСКЗ постапките.  

Во голема мера, пасивноста на еколошките граѓански здруженија се должи на немањето доволно капацитети 
за учество во сложените ИСКЗ постапки. Од една страна сметаме дека потребно е посериозно здружување на 
граѓанските здруженија во посебни коалиции во чии рамки ќе ги делат сопствените ресурси, ќе настапуваат 
заеднички во ИСКЗ постапките и меѓусебно ќе се поддржуваат. Ваквите коалиции треба да обезбедат дека 
локалните жители кои се афектираните од работењето на индустриските инсталации во Македонија имаат 
нивен контакт и дека ќе им бидат достапни за бесплатна стручна помош.  

 
9. Зајакнување на улогата на локалните општини.  

Во голем број документи на Европската комисија за ИСКЗ постапката, довербата на локалното население во 
операторите се наведува како важен елемент за ефективно спроведување на оваа Директива.   
Во оваа насока, по примерот на о. Гази Баба, да се формира мешовито тело составено од претставници на 
локалното население, општината, еколошките здруженија и операторите. Ова тело може да се состанува 
најмалку 2 пати годишно и/или по потреба и да ги разгледува и дискутира сите актуелни случувања, 
вклучувајќи ги и годишните извештаи за животната средина и резултатите од периодичните извештаи за 
мониторинг. 
Од друга страна пак, потребно е да се вработат лица со соодветно образование од областа на животната 
средина во сите засегнати општини во кои е лоциран индустриски капацитет кој поседува (или треба да 
поседува) А-еколошка дозвола. Истите треба редовно да организираат заеднички обуки со еколошките 
граѓански коалиции (најмалку еднаш годишно за што можат да поднесат и заеднички проект) и да бидат во 
постојан контакт. 

 
10. Обезбедување ефикасен и достапен модел за пристап до правда за јавноста во сите случаи кога им е 

повредено одредено право во ИСКЗ постапките.  
Имајќи го предвид недостигот на практични примери

12
 и дека ова право вклучува повеќе предуслови кои 

треба да постојат за негова практична реализација
13

 предлагаме Владата да оформи работна група за 
сеопфатна анализа на правото на пристап до правда во областа на животната средина. Во работната група, 
која треба да биде составена од експерти од МЖСПП, Министерство за правда и судските инстанци, 
предлагаме да биде вклучен и еден претставник од граѓанскиот сектор. Работната група треба во што 
пократко време да изработи конкретни препораки за законски измени кои ќе гарантираат целосно 
остварување на правото на пристап до правда, во согласност со Архуската конвенција и најдобрите практики 
од ЕУ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

1. Повеќето од анализираните оперативни планови за усогласување, односно програми за 
подобрување (22 вкупно) се изработени во согласност со Законот за животна средина.  
Поконкретно: 14 еколошки дозволи содржат целосни оперативни планови/програми за подобрување; 
оперативните планови/програми во 7 еколошки дозволи содржат одреден пропуст (во 5-те интегрирани 
еколошки дозволи на ТГС Технички гасови и во интегрираната еколошка дозвола на Макпетрол, 
програмите за подобрување не содржат временски рокови ниту финансиска проценка на активностите; 
еколошката дозвола на ФЗЦ 11 Октомври пак, не содржи соодветни мерки за усогласување со оперативен 
план); и 1 еколошка дозвола не содржи ниту една активност во програмата за подобрување (ТЕ-ТО).  

 

                                                           
12 Имено, Иако сеуште немаме голем број на практични случаи, искуството со жалбата на Зелената коалиција од Велес против пресудата на 
Основниот суд (големи трошоци за судски такси) и нашата жалба против измената на еколошката дозвола на Југохром Фероалојз 
(второстепената комисија не се произнесе по нашата жалба), укажуваат дека јавноста во Македонија во иднина може да се соочи со сериозни 
проблеми кои ќе го оневозможат остварувањето на правото на пристап до правда. 
13 На пример, соодветно едуцирани судии и членови на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен; законски механизми за ефикасно и навремено решавање на еколошките спорови; самите постапки да бидат финансиски достапни 
за јавноста; итн. 

2.2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ/ПРОГРАМИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ - ЗАКЛУЧОЦИ 
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2.  Од разговорот со Државниот инспекторат за животна средина информирани сме дека 
најголемиот број оператори кои имаат добиено А-еколошка дозвола го реализираат 
оперативниот план согласно утврдената временска динамика во самата дозвола.  
Најзагрижувачки е примерот со Силмак Јегуновце (сега Фероалојзс). Имено Силмак во периодот од 2008 – 
2010 година не реализира ниту една активност од оперативниот план, за што не само што не доби никаква 
казна туку новиот сопственик (Фероалојс), како што веќе беше наведено, спротивно на Законот, доби нова 
дозвола со продолжени рокови. Она што особено загрижува е фактот дека не се почитуваат ни новите 
(поклонети) рокови – Фероалојс нема реализирано ни половина од обврските поради што инспекторатот 
им изрекол прекршок. 
Од останатите оператори Весна-САП има мало задоцнување со реализација на 1 активност, а ФЕНИени 
Индустри поради неможност за реализација на активностите според првично предвидениот рок доби 
измена на дозволата. По измената на еколошката дозвола, ФЕНИ Индустри ја следи ново предвидената 
динамика на оперативниот план. 

 
3. Во ниту една А-дозвола за усогласување со оперативен план не е утврдена висината на 

финансиската гаранција која треба да ја обезбеди операторот или пак висината на казнените 
пенали за неисполнување на активностите од оперативните планови.  
 

4. Деталната анализа на селектираните А-еколошки дозволи покажа дека главните активности во 
оперативните планови кои треба да имаат најголемо позитивно влијание врз животната 
средина се предвидени со најдолги рокови и нивната реализација се предвидува пред самиот 
крај на законски утврдениот „плафон“ – април 2014 година. 
 

5. Економскиот интерес на операторите има големо влијание врз утврдувањето (и 
спроведувањето) на оперативните планови.  
Ваквиот заклучок го темелиме на неколку наоди: 

 ниту една А-еколошка дозвола во Македонија не содржи финансиска гаранција (или казнени пенали за 

нереализација на оперативниот план); 

 во сите три детално анализирани дозволи активностите со највисоки инвестиции се планирани за 

крајниот законски рок (април 2014 година) и покрај тоа што во најголем број случаи станува збор за 

активности кои се пресудни за намалување на негативното влијание врз животната средина и здравјето 

на населението; 

 првата измена за ФЕНИ Индустри  е издадена од страна на МЖСПП во спротивност со Законот за 

животна средина поради олеснување на работењето на операторот во текот на кризата. 

 

 

 

 

 

1. Во најавената ревизија целосно да се усогласат оперативните планови/програми за подобрување со 
Законот за животна средина кај сите издадени А-еколошки дозволи. 
7 од издадените А-еколошки дозволи содржат одредени пропусти во утврдените оперативни 
планови/програми за подобрување кои треба да се корегираат во процесот на ревизија. Конкретно, во 5-те 
интегрирани еколошки дозволи на ТГС Технички гасови и во интегрираната еколошка дозвола на 
Макпетрол потребно е да се утврдат временски рокови и финансиска проценка за реализација на 
предвидените активности во нивните програми за подобрување.  
Дополнително, интегрираната еколошка дозвола за ТЕ-ТО не содржи ниту една активност во програмата за 
подобрување. Потребно е ТЕ-ТО да поднесе целосна програма за подобрување која ќе биде интегрирана во 
ажурираната еколошката дозвола во процесот на ревизија.  
Во сите издадени А-еколошки дозволи граничните вредности за емисии во воздух се утврдени според 
Правилник од 1990 година. Од 1 јануари 2011 година стапи на сила нов Правилник кој изискува промени во 
граничните вредности за емисии кај издадените дозволи. Оваа законска новина изискува промена 
(најмалку) во издадените еколошки дозволи за Југохром Фероалојз и Фени Индустри, бидејќи граничните 

НАШИ ПРЕПОРАКИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКУВАНИТЕ ПРОБЛЕМИ 

ВО ОПЕРАТИВНИТЕ ПЛАНОВИ/ПРОГРАМИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ: 
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вредности за емисии на цврсти честички, NO2 и CO од инсталациите за добивање на феролегури се пониски 
од оние кои се утврдени во дозволите според стариот Правилник.  
Предлагаме да се ревидираат сите дозволи во однос на тоа дали се во согласност со новиот Правилник и 
таму каде што е потребно да се усогласат со истиот.  

 
2. Во најавената ревизија да се утврди соодветна висина на финансиска гаранција или пак казнени пенали 

во сите издадени А-еколошки дозволи. 
Анализата покажа дека во ниту една А-еколошка дозвола не е предвидена финансиска гаранција која треба 
да ја обезбеди операторот или пак казнени пенали за неисполнување на оперативните планови/програма 
за подобрување. Ваквиот пропуст води кон „мат“ ситуација за МЖСПП бидејќи нема начин како да го 
принуди операторот да ги реализира активностите од оперативниот план/програмата за подобрување 
(особено кога истиот се соочува со влошена економска состојба). Ова остава простор за злоупотреби од 
страна на операторите – нереализација на оперативниот план; еден вид на уцена („ако инвестирам во 
активности за заштита на животната средина ќе бидам принуден да затворам или да отпуштам 
работници“); и слично. Според нас, неопходно е во процесот на ревизија да се определи висината на 
финансиската гаранција која треба да биде доволно висока да обезбеди најмалку исполнување на 
најзначајните активности од оперативниот план. Или пак, како алтернатива, да се утврдат доволно високи 
казнени пенали со што операторот нема да има економски поттик да не го спроведе оперативниот 
план/програмата за подобрување бидејќи му е поисплатливо да плати казнени пенали.  
 

3. Да се промени Законот за животна средина со што ќе се овозможи задолжително активирање на 
финансиската гаранција/казнените пенали во сите случаи кога операторот нема да ги исполни обврските 
од оперативниот план/програмата за подобрување. 
Постојното законско решение остава на изборот на Министерот за животна средина да определи дали ќе ја 
активира финансиската гаранција или нема. Сметаме дека е потребно да се промени чл. 140, ст.1 од 
Законот за животна средина и да се утврди дека финансиската гаранција (или казнените пенали) ќе се 
активира автоматски во сите случаи кога операторот нема да ги исполни обврските од оперативниот 
план/програмата за подобрување во рок од 3 месеци по изминување на определениот рок за конкретната 
активност. На овој начин ќе се намали просторот за префрлување на трошоците од работењето на 
индустриските инсталации врз животната средина и афектираните граѓани. Дополнително, ќе се избегнат 
политичките притисоци врз Министерот и друг тип на непотребен товар за надлежните органи.  

 
4. Секаде каде што е технички возможно, да се направи приоретизација на редоследот на извршување на 

активностите од оперативниот план/програмите за подобрување во корист на заштитата на животната 
средина. 
Како што е наведено претходно, деталната анализа на еколошките дозволи на ФЕНИ Индустри, Весна-САП и 
Југохром Фероалојс (поранешен Силмак Јегуновце) покажа дека оние активности кои би ги намалиле 
главните негативни влијанија врз животната средина се предвидени пред самиот крај на законскиот рок – 
април 2014 година. На пример, во случајот на Југохром Фероалојс утврден е континуиран мониторинг од 
сите испусти на емисии, но поставувањето на автоматски инструменти за мерење на емисиите од оџаците 
на операторот е предвидена во оперативниот план да се реализира до 30.06.2015. Од друга страна, 
вредноста на оваа инвестиција е 250 500 евра. Предлагаме, во ревизијата, но и за сите преостанати А-
еколошки дозволи кои допрва треба да се издадат, да се приоретизира извршувањето на најважните 
активности доколку тоа е технички возможно. 
 

5. Што поскоро да се најде соодветен финансиски модел за надминување на економските пречки на 
операторите за усогласување на нивното работење со најдобрите достапни техники (НДТ).  
Во текот на оваа анализа заклучивме дека еден од основните проблеми во оваа област е недостапноста на 
финансиски средства и механизми со кои операторите ефикасно ќе се усогласат со НДТ во што пократок 
временски рок. Поради ова, предлагаме да се реализираат мерките предвидени во Националната 
стратегија за инвестиции во животната средина 2010 – 2013 година (на пример, мека кредитна линија за 
инвестирање во унапредување на производствената технологија преку меѓународните финансиски 
институции, за што ќе гарантира државата; заеми за спроведување на мерките од оперативните 
планови/програми за подобрување; итн.).  
Во европските земји постојат различни финансиски механизми од ваков тип - субвенции, „рециклирање“ 
(повраток) на средствата уплатени по основ на еколошки давачки доколку истите се искористат за 
инвестирање во „чиста“ технологија итн.  
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Сметаме дека е потребно сите засегнати страни (надлежните органи, операторите, финансиските 
институции, независните економски експерти, граѓанските здруженија итн.) заеднички да го определат 
соодветниот финансиски модел кој ќе одговара на состојбите во нашата земја.    

 
 
 
 
 

 

1. Јавноста, вклучувајќи го и локалното население, нема лесен пристап до информациите за 
мониторинг и/или надзор на инсталациите и резултатите од истите.  
И покрај законската обврска уште од 2006 година

14
 МЖСПП сеуште (во 2012 година) не води електронски 

Регистри за А-еколошки дозволи, ниту пак на својата интернет страница објавува било какви информации за 

резултатите од мониторингот на инсталациите кои добиле дозволи. Само Титан Цементарница Усје на 

својата интернет страница објавува извештаи за просечни месечни и средни дневни концентрации на 

емисии во воздух. За сите останати оператори јавноста теоретски може да дознае дали операторите ги 

спроведуваат мерките од дозволата и кои се резултатите од истите ако побара увид во документацијата во 

просториите на МЖСПП, писмено известување од Македонскиот информативен центар или Државниот 

инспекторат. Ова е теоретски бидејќи, за жал, ниту увидот, односно барањата за информации, не 

обезбедуваат доволно информации – ова е образложено во следната точка (2). 

 

2. Повеќето оператори не ги почитуваат доследно обврските од дозволите за известување од 
мониторинг и реализација на мерките од оперативниот план/програма за подобрување и за 
истото поминуваат неказнето.  
Од анализираните 22 дозволи, само за 3 дозволи (ФЕНИени Индустри, Вардар Доломит и Усје) се испраќаат 

редовни и (релативно) целосни посебни и Годишни извештаи до Македонскиот информативен центар за 

животна средина. За уште 3 дозволи (Весна САП, Макпетрол и Силмак Јегуновце/Југохром Фероалојс) има 

барем навремени Годишни извештаи за животна средина, меѓутоа истите не содржат доволно податоци за 

да се утврди дали се почитуваат граничните вредности на емисии дефинирани во дозволата. 

За 9 А-дозволи операторите не поднеле никаков извештај до надлежните.
15

  

Што се однесува до известувањата за реализирани мерки од оперативниот план/програма - ниту еден од 
операторите не испратил вакво известување, и покрај законската обврска истото да го стори во рок од 14 
дена по спроведување на мерката. 
Законот налага глоба од 6000 Еур. доколку операторот не ги почитува обврските за мониторинг и 
известување, како и 3000 Еур. доколку не испраќа извештаи за спроведување на мерките од оперативниот 
план. 
До сега Државниот инспекторат за животна средина за 4 оператори (Швис Метход, ФЗЦ 11Октомври, ТГС 
Технички гасови и Хуљуси-Комерц) презел „полесни“ мерки (опомена, едукација и сл.). 

 
3. Во ниту една А-еколошка дозвола не е утврдено известување согласно најдобрите достапни 

техники (НДТ) од националното Упатство за мониторинг.  
Според Упатството „Годишните извештаи и извештаите за инциденти се достапни до јавноста преку 
единиците на локалната самоуправа ...операторот ќе направи електронски нетехничко резиме [од 
резултатите од мониторингот] кое ќе биде достапно на новинарите, на вебсајтот на компанијата и кај 
локалните надлежни органи“).  
Од разговорите со претставници од локалните општини на кои се лоцирани инсталациите кои беа предмет 
на детална анализа (Кавадарци, Јегуновце и Пробиштип) ни беше потенцирано дека немаат никакви 
информации за работењето на инсталациите, а истите не можат  да се најдат на интернет страницата на 
операторите. 

 

                                                           
14 Правилник за постапката за издавање дозвола за усогласување со оперативен план и Правилник за постапката за добивање А интегрирана 
еколошка дозвола од 30.12.2005 г. 
15 Подетални информации во Анализата објавена на www.ekostav.mk и www.front.org.mk 

2.3. МОНИТОРИНГ, ИЗВЕСТУВАЊЕ И НАДЗОР - ЗАКЛУЧОЦИ 

http://www.ekostav.mk/
http://www.front.org.mk/
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4. Недостатокот на редовни известувања од мониторинг на емисии отвара серија на прашања 
поврзани со висината на годишниот надоместок за поседување еколошка дозвола и за 
редовниот надзор. 
Висината на поединечните емисии, како и процентот на надминување на граничните вредности се битни 
елементи во формулите за пресметување на висината на годишниот надоместок за поседување на А-
интегрирана односно дозвола за усогласување со оперативен план.  
Не ни е јасно како МЖСПП ги пресметува износите на годишните надоместоци без податоци за испуштени 
емисии (односно во недостаток на редовни периодични и годишни извештаи). Се прашуваме дали 
операторите воопшто плаќаат годишни надоместоци за своите дозволи и како Управата за животна средина 
обезбедува дека истите се во согласност со релевантните подзаконски акти. 
Истото се однесува и на годишниот надоместок кој операторите треба да го плаќаат за извршениот редовен 
надзор – и во оваа пресметка висината на емисиите има важно место. 
Наведените формули се всушност дел од одлично смислен финансиски механизам кој би требало да ги 
стимулира операторите да инвестираат во технологија со што пониски емисии (повисоки емисии = 
излевање на средства секоја година). Логично е да се очекува дека ова носи дополнителен поттик 
надлежните органи да им посветат посебно внимание на мерките за мониторинг и известување во 
дозволата, а особено да ги направат „будни“ кога не се исполнуваат обврските за известување (повисоки 
емисии = повисоки надоместоци = повеќе средства во буџетот). 
Очигледно, кај нас овој механизам ги нема горенаведените ефекти.  

 
5. Во најголем број издадени А-еколошки дозволи утврден е целосен мониторинг на емисиите во 

животната средина. 
Ние воочивме недостатоци само во еколошките дозволи за Југохром Фероалојс и Весна-САП: во двете 
дозволи нема утврдено мониторинг, ниту пак гранични вредности за емисии во почва, поради што, освен со 
вонредна инспекција и спроведен мониторинг од страна на МЖСПП, нема начин како да се следи дека 
операторот навистина „нема емисии во почва“. Дополнително за Југохром не се утврдени конкретните 
датуми од кога важат мониторинг обврските.  
Секако позитивно е тоа што во повеќето дозволи обврските за мониторинг и известување се соодветно 
утврдени, за жал, како што наведовме во претходните точки, во реалноста речиси ништо од ова не се 
спроведува. 

 
6. Најмалку еднаш годишно Државниот инспекторат за животна средина (ДИЖС) врши надзор врз 

работењето на ИСКЗ инсталациите. 
За дел од инсталациите ДИЖС спровел и поголем број вонредни надзори во годината (на пример, ФЕНИ 
Индустри, Весна-САП, Силмак, итн.).   
Резултат на овие надзори се веќе споменатите лесни мерки за 4 оператори и една прекршочна санкција за 
Југохром Фероалојс за неспроведување на мерките од оперативниот план (од 14 предвидени мерки, 8 не се 
спроведени, а 2 се делумно спроведени). 
Податоците за овие надзори и изречени мерки не се комуницираат ниту со општините, ниту со ИСКЗ 
одделението на МЖСПП, а никаде не се ни објавени. Всушност ни самиот Инспекторат нема електронска 
база на податоци во која се забележани сите активности на сите инспектори. 
 
 
 
 
 
 

 
1. Да се утврдат обврски за известување во согласност со најдобрите достапни техники за мониторинг во 

сите А-еколошки дозволи.  
Суштината на законодавството за интегрирано спречување и контрола на загадувањето е да се утврдат 
обврските на операторите согласно најдобрите достапни техники, вклучувајќи ги тука и обврските за 
известување.   
Сметаме дека, согласно релевантното Упатство, во сите А-еколошки дозволи (новите кои допрва ќе се 
издадат и постоечките кои ќе бидат предмет на ревизија) треба да се воведе обврска за операторите да ги 
доставуваат мониторинг извештаите и известувањата за спроведување на обврските од дозволите во 
електронска форма до МЖСПП; годишните извештаи за животна средина и извештаите за инциденти да 

НАШИ ПРЕПОРАКИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКУВАНИТЕ ПРОБЛЕМИ 

ВО ОПЕРАТИВНИТЕ ПЛАНОВИ/ПРОГРАМИТЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ: 
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бидат достапни за локалното население во просториите на општините; операторот да објави нетехничко 
резиме од резултатите од мониторингот на својата интернет страница.  
Со ова, еколошките дозволи ќе бидат усогласени со најдобрите достапни техники за известување, ќе се 
зајакне довербата на локалното население во операторот и ќе се зголеми транспарентноста во 
спроведувањето на обврските од дозволите. Дополнително, МЖСПП ќе може лесно сите податоци за 
операторите да ги објави на својата интернет страница, т.е. да ги објави електронските регистри на А-
еколошки дозволи. 

 
2. Неопходно е да се зајакне извршувањето на обврските за известување со сите достапни механизми 

(особено со глоби во случаите кога се повторуваат непочитувањата на обврските).  
Во нашата анализа утврдивме дека само во 3 од 22 дозволи операторите ги почитуваат сите обврски за 
известување. Ваквото непочитување на обврските понатаму создава дополнителни проблеми - ова 
оневозможува јавноста да оцени дали операторите ги исполнуваат мониторинг обврските согласно 
добиената дозвола. Истовремено, се поставува прашањето дали без овие извештаи надлежните органи 
можат „будно“ и соодветно да го следат работењето на операторите. Според нас, потребно е да се воведе 
законска можност засегнатата јавност да поднесува Барање за поведување прекршочна постапка за 
службените лица во надлежните органи.

16
 Од спроведената анализа можеме да заклучиме дека оваа 

можност скоро да не се користи и со тоа се релативизира моќта на механизмите за извршување на ИСКЗ 
обврските од страна на службените лица, а со ова и од страна на операторите. Сметаме дека нашата 
препорака може да создаде дополнителен притисок надлежните органи целосно да го спроведуваат 
Законот за животна средина, а особено во случаите кога истиот не се почитува. 

 
3. Во најавената ревизија да се истражи начинот на кој е пресметана висината на годишните надоместоци 

(за поседување дозвола и за редовниот годишен надзор) за операторите кои поседуваат А-еколошка 
дозвола.  
Поконкретно, комисијата/тимот кој/а ќе врши ревизија да испита дали и како МЖСПП ја утврдува оваа 
обврска; дали операторите истата ја почитуваат и колку средства се уплатени по основ на годишни 
надоместоци на сметката на Министерството.  
Сметаме дека во ИСКЗ документацијата (на пример, Регистрите) задолжително треба да има документи 
поврзани со надоместоците – транспарентна (годишна) пресметка, кој ја одобрил, копија од уплата/потврда 
за уплата и сл. 

 
4. Во најавената ревизија да се утврдат гранични вредности и соодветен мониторинг за емисии во почва за 

оние оператори кои имаат емисии кои можат негативно да влијаат врз квалитетот на почвата. 
Неутврдувањето на гранични вредности за емисии во почва во издадените А-еколошки дозволи се должеше 
на фактот што сеуште не беше донесен релевантен подзаконски акт кој ќе ја регулира оваа материја. Сепак, 
од 1 септември 2011 на сила стапи Правилникот за начинот и постапката за користење на тињата ... и 
максималните годишни количини на тешки метали што може да се внесат во почвата кој треба да се 
има предвид при ревизијата на еколошката дозвола на Весна-САП и Југохром Фероалојс, и сите други 
оператори кои имаат емисии во почва. Од друга страна пак, во дозволите за наведените оператори 
потребно е да се утврди и соодветен мониторинг на емисиите во почва по примерот за ФЕНИ Индустри 
кадешто операторот врши мониторинг на квалитетот на почвата со периодично земање мостри на неколку 
локации во околината на инсталацијата.  

 
5. Во најавената ревизија да се усогласат граничните вредности за емисии во воздух во сите издадени А-

еколошки дозволи со новиот Правилник. 
Од 1 јануари 2011 стапи на сила новиот Правилник за граничните вредности за дозволените нивоа на 
емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат 
стационарните извори на воздухот. Оваа законска новина изискува промена (најмалку) во издадените 
еколошки дозволи за Југохром Фероалојс и ФЕНИ Индустри, бидејќи граничните вредности за емисии на 
цврсти честички, NO2 и CO од инсталациите за добивање на феролегури се пониски од оние кои се утврдени 
во дозволите според стариот Правилник. 

  
 

                                                           
16 Постојното законско решение одредува дека барањето за поведување прекршочна постапка за законски определените прекршоци, може да 
поднесе раководителот на органите надлежни за спроведување на Законот за животна средина или пак непосредниот раководител на 
службеното лице кое го сторило прекршокот. 
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6. Да се воведе електронска база на податоци во Државниот инспекторат за животна средина во која секој 
инспектор ќе ги внесува извештаите и резултатите од спроведените надзори.  
Еден од воочените проблеми во однос на спроведените надзори од страна на ДИЖС е тоа што резултатите 
од истите не се комуницираат ниту со општините, ниту со ИСКЗ одделението на МЖСПП, а не се ни некаде 
објавени. Електронската база на податоци ќе му овозможи на инспекторатот полесно да управува со 
информациите кои ги поседува и истите да ги доставува и комуницира со сите засегнати страни.  

 
 
 

  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА ПРЕД ИСКЗ ДОЗВОЛА? 
 

Сакаме да укажеме на еден случај кој не беше предмет на анализата, но сметаме 
дека треба да биде споменат: Законот за животна средина јасно забранува да се 
издаде дозвола за работа за било која ИСКЗ инсталација  пред истата да добие А-
интегрирана дозвола.  
Наспроти ваквата законска одредба Џонсон Мети  работи уште од април 2010 г., а 
процесот за добивање еколошка дозвола сеуште е во тек.  
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Нашиот впечаток од целиот процес на издавање дозволи, прегледот на издадените дозволи и воопшто 
политиката во оваа област е дека надлежните органи имаат големо разбирање за проблемите на 
загадувачите, особено за финансискиот товар кој го носат неопходните инвестиции. Ова го препознаваме во 
речиси сите дозволи (ФЕНИ, Југохром, Окта, Рек Битола итн.).  Кај некои од нив процесите траат со години, а 
би требало до 2014 година сите да го завршат процесот на усогласување на технологијата со европските 
стандарди. Веќе е јасно дека, на пример РЕК Битола, има одлично „алиби“ да не го запази овој рок, кога во 
2012 година сеуште ги нема започнато преговорите за дозволата. За Окта се направи и преседан – за оваа 
компанија се одложи стапувањето на сила на подзаконскиот акт за квалитет на горивата, кој неминовно 
налага инвестиции за почисто производство. ФЕНИ и Југохром не добија казна за неисполнување на обврските 
(повторно инвестиции во почиста технологија) туку нови дозволи, со нови продолжени рокови. Ниту еден 
оператор не се „оптоварува“ со финансиска гаранција, и покрај законската одредба. Не е изречена ниту една 
казна за неисполнување на обврските во однос на известувањата. 
 
Од друга страна третманот на локалното население, кое со години живее со последиците од работењето на 
овие компании, не демонстрира ни одблиску иста загриженост и разбирање. Во ниеден процес досега 
надлежните не организирале едукативни настани за локалното население, на кои навремено би им ја 
објасниле суштината и значењето на процесот. Освен за Усје, Окта (по иницијатива на нашата работна група), 
Алкалоид и Макстил – според нашите сознанија нема ни една друга јавна расправа за дозволите. Во случајот 
на ФЕНИ надлежните дури и одбија барање за јавна расправа од Еко-свест, со образложение дека 
организацијата не е регистрирана во релевантната општина (тогашниот закон ова го дозволуваше, оваа 
одредба се промени по реакциите и коментарите на Фронт 21/42). На јавната расправа за нацрт-дозволата на 
Окта локалното население (кое сите знаеме какви последици трпи со години) беше „бомбардирано“ со 
огромен број на неразбирливи, комплицирани, технички информации, а не дозна ништо во однос на 
практичните подобрувања на воздухот кој го дише, водата во нивните бунари, квалитетот на почвата во која ја 
одгледуваат храната која ја јадат. 
 
Интегрираното спречување и контрола на загадувањето е одлична „алатка“ која, доколку ефективно се 
спроведува, ќе донесе видливо намалување на загадувањето и поздрава животна средина за сите нас.   
Сепак, имајќи ги предвид сериозните пропусти кои ги воочивме во текот на нашето истражување, се 
прашуваме дали спроведувањето на ИСКЗ одредбите во Македонија не зависи главно од добрата волја и 
одговорност на операторите и можеби повремениот притисок на јавноста. 
Нашата претпоставка е дека оваа директива ќе биде една од оние кои значително ќе ги успорат преговорите 
за Поглавјето 27, односно интеграцијата на Македонија во ЕУ. 
 
Најавената ревизија на издадените еколошките дозволи ја гледаме како значителна шанса за подобрување на 
спроведувањето на ИСКЗ одредбите, односно шанса за корекции на сите недостатоци во веќе издадените 
дозволи, но и за конкретни насоки како да се избегнат истите грешки и пропусти во новите дозволи. 
Очекуваме МЖСПП да спроведе ефикасна и транспарентна ревизија која нема да резултира во дополнителен 
застој на, и онака бавниот и неефикасен процес на издавање А-еколошки дозволи.  
 
Овој документ е нашиот скромен придонес во процесот на ревизија, а пред се во заштитата на природата и 
здравјето на граѓаните во Република Македонија.  

 

   

 

 

 

3. ЗАКЛУЧОК – НАШ СТАВ 

 
„Загадувањето никогаш не треба да биде цената која ја плаќаме за економски развој“.  

Ал Гор, кандидат за претседател на САД во 2000 година 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


