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ЗА ПРОЕКТОТ
Проектот „Спроведување на постапките за ОВЖС и СОЖС во Македонија“ е инициран и
спроведен од страна на центарот за истражување, застапување и лобирање на теми од
животната средина „Македонски зелен центар“, а финансиски е поддржан од Европскиот
фонд за Балканот во рамките на “Think and link” – регионална програма за политики
наменета за организациите што ги креираат јавните мислења и институтите за политики.
Главната цел на проектните активности е давање поддршка на спроведувањето
на постапките за оцена на влијанието на проектот врз животната средина
(ОВЖС) и стратегиска оцена на влијанието на планскиот документ врз животната
средина (СОЖС) во Македонија преку поголемо влијание врз политиките за
донесување одлуки.
Главните прашања што беа поставени пред членовите на истражувачкиот тим што работеше
на спроведувањето на проектните активности се:
1. До каде е практичното спроведување на постапките за ОВЖС и СОЖС и кои се
главните проблеми и предизвици со кои се соочуваат сите заинтересирани страни;
2. Кој е статусот на апроксимација на националното хоризонтално законодавство што
ги опфаќа прашањата за ОВЖС и СОЖС паралелно, постои ли правна основа што е
во сила и како се спроведувааат овие постапки во практиката;
3. Дали постои и колку е ефикасно учеството на јавноста во процесот на донесувањето
одлуки во постапките за ОВЖС/СОЖС.
Главните проектни активности би можеле да се сумираат во две фази:
a) Истражувачка работа базирана на утврдена методологија, главно фокусирана на
истражување документи и истражување на терен за правната транспонираност на
директивите за ОВЖС (EIA) и СОЖС (SEA) и соодветните мултилатерални конвенции,
истражување на реалното практично спроведување на постапките за ОВЖС/СОЖС,
ефикасноста на учеството на јавноста во процедурите, идентификувајќи ги главните
недостатоци и препораки за нивното надминување. Главниот резултат од спроведеното
истражување и анализите базирани на истражувачката работа е подготвениот извештај
за ОВЖС/СОЖС насловен: „Ефикасноста на спроведувањето на постапките за
ОВЖС/СОЖС во Македонија“.
б) Распространување на главните заклучоци од истражувачката работа и
прашањата и документите поврзани со ОВЖС/СОЖС преку употреба на различни алатки
и методи, со цел да се истакне моменталната состојба на спроведување на постапките
за ОВЖС/СОЖС во Македонија, како и да се зајакнат капацитетите на сите вклучени
страни во процесот на донесување одлуки при оцената на влијанието, со цел нивна
поактивна вклученост во процесот.
Истражувачкиот тим верува дека резултатите од истражувањето ќе дадат соодветна основа
за градење препораки за подобрување во спроведувањето на постапките, за подобро,
„полесно и поефикасно“ спроведување на ОВЖС/СОЖС и во исто време ќе предложи некои
нови трендови, алатки и методи за подобрување на квалитетот на студиите за ОВЖС.
Предложените активности за распространување на заклучоците и препораките од
истражувањето ќе овозможат заинтересираната јавност да се охрабри и да земе поголемо
учество во процедурите на развојот на ОВЖС/СОЖС. Од друга страна, заклучоците ќе ги
охрабрат донесувачите на одлуки да го вклучат мислењето и аргументите од јавноста на
самиот почеток на постапките за ОВЖС/СОЖС, сé со цел да се земат предвид сите
прашања поврзани со животната средина пред да биде издадена согласноста за
реализација на проектот.
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РЕЗИМЕ
Извештајот е резултат на сеопфатна истражувачка работа изведена во периодот август 2008
– јануари 2009 во рамките на истражувачкиот проект „Спроведување на постапките за оцена
на влијанието на проектот врз животната средина (ОВЖС) и стратегиска оцена на
влијанието на планскиот документ врз животната средина (СОЖС) во Македонија“,
финансиски поддржан од фондацијата Европски фонд за Балканот.
Резултатите од истражувањето ги обединуваат на едно место различните гледишта за
ефикасноста при спроведувањето на постапките за ОВЖС и СОЖС во Македонија дадени од
различни заинтересирани страни, статусот на важноста на постапките за ОВЖС и СОЖС на
национално и меѓународно ниво, степенот на транспонираност на европските директиви за
ОВЖС/СОЖС (EIA/SEA) во националното законодавство, подготвеноста и свесноста на сите
заинтересирани страни да бидат активно вклучени во двете постапки, како и главните
предизвици поставени пред сите вклучени страни во сите фази на спроведувањето на овие
постапки.
Поради фактот дека двете алатки за оцена на влијанието (ОВЖС и СОЖС) се дел од
хоризонталното законодавство за животната средина што ги покрива сите сектори на
животната средина (управување со отпадот, водоснабдување и управување со отпадните
води, изградба на патишта, снабдување со енергија и нејзина дистрибуција, рударство и
експлоатација на минералните и неминералните ресурси, развој на туризмот, итн.),
знаењето, разбирањето и спроведувањето ефикасни постапки за ОВЖС и СОЖС се од
есенцијално значење за одржливиот развој на нашата земја.
Од 2003 год. е направен напредок во правното транспонирање на барањата од директивите
на ЕУ за ОВЖС/СОЖС (EIA/SEA), како и барањата од конвенциите и протоколите поврзани
со ОВЖС/СОЖС во националното законодавство. Пакетот на правна рамка со сите
подзаконски акти од оваа област треба да биде завршен до крајот на 2008 година и да биде
усвоен во 2009 година. Веќе подготвените и усвоени закони и подзаконски акти даваат добра
основа (не постои идеален, совршен правен акт) и можност за спроведување на постапките
за ОВЖС/СОЖС.
Постапката за оцена на влијанието на проектот врз животната средина е веќе воспоставена
и ефикасно се спроведува (со повеќе или помалку недостатоци) уште од 2005 година, со
подобрување на транспарентноста во последните две години. Неколку целосни постапки за
ОВЖС се изведени доста успешно за развојните проекти од областа на енергетиката,
управувањето со урбаните отпадни води, конструкцијата на патишта, искористувањето на
отпадот.
Учеството на јавноста се зголемува и станува сé поактивно со текот на годините, ако го
споредиме бројот на заинтересирани поединци или НВО за време на јавните расправи и
бројот на поднесени коментари и забелешки за презентираните студии за ОВЖС во
последните неколку години.
Останатите заинтересирани страни (општините, останатите владини институции) се свесни
за нивните обврски во текот на спроведувањето на овие две постапки. Во процесот на
ОВЖС тие се вклучени преку давањето податоци и информации на инвеститорот за време
на подготвувањето на студијата за ОВЖС и преку давањето коментари за студијата за
ОВЖС за време на јавната расправа.
За жал, сé уште постои недостиг на разбирање на разликите помеѓу постапките за ОВЖС и
СОЖС, алатките и методите за идентификација на негативните влијанија на проектот врз
елементите на животната средина и недостиг на знаење за методите како животната
средина да се вклучи во процесот на подготовка на плански документ.
Спроведувањето на постапката за СОЖС се наоѓа во многу рана фаза. До сега се
подготвени само два извештаи за СОЖС, за програмата за изградба на мрежа на патишта на
Светската банка и за оперативната програма на ЕУ за прекуграничната соработка помеѓу
Македонија и Бугарија за периодот 2007-2013 година. Постои недостиг на знаење за
практичните чекори за спроведување на постапката за СОЖС на сите нивоа на вклучување
на заинтересираните страни.
Значи, главните предизвици за следниот период лежат во зајакнувањето на капацитетите на
сите заинтересирани страни, во започнувањето програми за подигнување на капацитетот и
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размена на искуства за прашањата поврзани со ОВЖС/СОЖС, посета на други земји и
учење преку практични обуки, како и во зголемувањето на бројот на вработени на
административно ниво што работат на овие хоризонтални прашања.
Посебно внимание треба да се посвети на активностите што следуваат по изготвувањето на
студијата за ОВЖС, на мониторингот и на подобрувањето на квалитетот на студиите за
ОВЖС, со цел вклучување на сите елементи од животната средина во фазата на
идентификација на поврзаноста помеѓу проектните активности и влијанијата врз луѓето и
врз економскиот и социјалниот живот. Употребата на различни алатки за ОВЖС и СОЖС од
страна на изготвувачите на студиите е од есенцијално значење, како и воведувањето на
различни софтверски модели и алатки што ги предвидуваат и ги проценуваат емисиите,
создавањето отпад и другите влијанија од технолошкиот процес.
Истражувачкиот тим дојде до заклучок дека потранспарентните постапки, поголемата
свесност на јавноста и поголемото јакнење на капацитетите на сите вклучени страни во
процесот можат да помогнат во неопходните промени на легислативата (ако е тоа потребно
врз база на секојдневната практика), со цел да се одговори на вистинската „реалност надвор
од канцелариите“ на овие два многу значајни аспекти поврзани со животната средина.
Истовремено тоа ќе ја истакне потребата од подобрување на квалитетот на студиите за
ОВЖС, како процес што постојано се развива, и ќе овозможи на јавноста да биде поактивна
давајќи ги своите забелешки и коментари за време на сите фази на постапките за
ОВЖС/СОЖС.
Истражувачкиот тим верува дека лекциите научени за време на неколкугодишното
спроведување на процедурата за ОВЖС, коментарите и забелешките добиени од сите
останати вклучени страни (изведувачите на студиите за ОВЖС, инвеститорите, останатите
владини институции, општините и НВО што работат на полето на заштитата на животната
средина) ќе бидат употребени на конструктивен и ефикасен начин за подобрување на
процесот на спроведување на постапките за ОВЖС и СОЖС.
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1. ОПСЕГ И ПРИСТАП ПРИ ИСТРАЖУВАЊЕТО

1.1. Опсег на истражувачката работа
Главната цел на истражувачкиот проект „Спроведување на постапките за оцена на
влијанието на проектот врз животната средина (ОВЖС) и стратегиска оцена на влијанието
на планскиот документ врз животната средина (СОЖС) во Македонија“ е да го поддржи
напредокот на националните процедури за оцена на влијанието преку поголемо влијание врз
процесите за донесување одлуки кога животната средина е земена предвид на различни
нивоа на планирањето политики и развој на проекти.
Резултатите од истражувачката работа ќе се обидат да дадат одговори на следните
прашања:
-

Што значат, всушност, постапките за ОВЖС и СОЖС;

-

Кое е нивното меѓународно значење во прекуграничен контекст и во националниот
развој на интегрираното управување со земјиштето, плановите за употреба на
водата, одржливото искористување на енергетските ресурси, квалитетот на воздухот,
нивото на бучавата, заштитата на биодиверзитетот;

-

Како прашањата на ОВЖС се директно поврзани со инфраструктурните проекти, како
што се: изградбата на мрежа за водоснабдување, пречистителни станици за
отпадните води и канализациони системи, изградбата на депонии, горењето на
отпадот и општото управување со отпадот, изградбата на хемиски инсталации со
емисии во воздухот, водата, подземната вода и почвата;

-

Како овие две процедури за оцена на влијанието се поврзани со одржливиот развој
на земјата(земјите) и кои се главните сличности и разлики меѓу нив;

-

Кој ја има главната улога и одговорности при спроведувањето на овие две постапки;

-

Дали има вклучување на јавноста и колку е ефикасно во спроведувањето на
постапките;

-

Дали има каква било можност македонските граѓани да бидат вклучени во јавните
расправи за постапката за СОЖС при подготовката и усвојувањето на Националната
енергетска стратегија на Бугарија или Грција;

-

Како можат еколошките невладини организации од Србија и Албанија да учествуваат
во постапката за ОВЖС за развоен проект за регионална депонија што се
спроведува во Македонија;

-

Кој ги изведува активностите по завршувањето на постапката за ОВЖС, по
изградбата на проектот, со главна цел следење на влијанијата од проектот и на
ефикасноста на мерките за ублажување предвидени во студијата за ОВЖС.

Сето ова се многу интересни прашања и дилеми пред обичните луѓе што се грижат за своето
здравје, чистиот воздух и вода, но исто така што се загрижени и за социјалните и
економските придобивки (можностите за вработување, развојот на бизниси итн.) од
развојните проекти.
Што ги прави толку значајни овие две постапки и зошто се цел на истражувањето во поглед
на постоење правна рамка и практично спроведување во Република Македонија?
Истражувачкиот тим е свесен за главната цел на постапките за ОВЖС и СОЖС да ги
минимизираат негативните последици од развојот на проектот, а позитивните да ги зголемат
што е можно повеќе. Тимот ги зема предвид хоризонталните аспекти на процедурите за
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ОВЖС и СОЖС низ сите сектори поврзани со животната средина, како и важноста за
соодветна и навремена постапка што ќе осигури јасно посочување и вклучување на целите
за заштита на животната средина во процесот на донесување на развојните одлуки на
самиот почеток (не ex-post проценка на негативните влијанија).
Истражувачкиот тим ги спроведуваше следните истражувачки активности фокусирани на
неколку прашања:
•

Значењето, дефинициите и главните принципи на процедурите за ОВЖС и СОЖС,
како вовед во понатамошните анализи;

•

Нивото на транспонирање на Acquis Communautaire (законодавството) на Европската
унија (директивите на EIA и SEA и релевантните мултинационални договори за
животната средина директно поврзани со процедурите на ОВЖС и СОЖС), како и
информирање на јавноста и активно учество на јавноста во национален и
прекуграничен контекст;

•

Детална анализа на постапките за ОВЖС и СОЖС низ сите фази и идентификување
на улогите и одговорностите на вклучените страни (претставени на деталните
дијаграми внесени во Извештајот);

•

Преглед на документите за национални политики за да се идентификува статусот на
приоритет што го имаат постапките за ОВЖС и СОЖС меѓу останатите сектори и
прашања од животната средина;

•

Детална анализа на степенот на практично спроведување на обете процедури
гледано од различни страни (невладините организации што работат на полето на
животната средина како претставници на граѓанското општество, владините
службеници што се директно вклучени во спроведувањето на законските барања за
постапките за ОВЖС и СОЖС, општините, меѓународните финансиски институции,
итн.);

•

Сеопфатни анализи на учеството на јавноста (активно или пасивно?), алатки за
подобро вклучување на јавноста, степенот на прифаќање на коментарите или
забелешките од страна на јавноста за време на спроведувањето на постапките за
ОВЖС/СОЖС, степенот на комуникација меѓу владините институции и
претставниците на јавноста за време на јавните расправи, итн.;

•

Анализа на веќе применетите (или не) активности што следуваат по изготвувањето
на студијата за ОВЖС, за да се осигури дека барањата и условите под кои е
одобрена студијата се исполнети во форма на спроведувањето мерки за
ублажување и на планот за мониторинг.

Истражувачкиот тим верува дека истражувачката работа и процесот на подготовка на
извештајот за спроведувањето на ОВЖС и СОЖС исто така ќе придонесат за свесноста за
овие две хоризонтални постапки меѓу сите вклучени страни и нововработените во владините
институции и општините. Утврдената методологија на истражување, како една од првите
проектни активности, му овозможува на истражувачкиот тим директен контакт со различните
вклучени страни и дозволува пренос на знаење, информации и појаснување на некои
недоумици поврзани со постапките за ОВЖС/СОЖС.
1.2. Усвоена методологија за истражувањето
Истражувачкиот тим, користејќи ја својата независност, големиот професионализам и
големото практично искуство и знаење за прашањата поврзани со животната средина, пред
сé за процедурите за ОВЖС и СОЖС, како и за алатките и техниките на истражувачката
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работа, ја подготви истражувачката методологија и пристап земајќи ги предвид главните
специфики на прашањата што би требало да се вклучат во извештајот.
Основните методи за собирање податоци, квалитативни и квантитативни податоци и
информации низ целиот процес на подготовка на извештајот за ОВЖС/СОЖС, се состојат
од:
•

Истражување на достапните извори на информации и податоци од официјалните
усвоени стратешки и плански документи, каде што се презентирани статусот на
правната транспонираност и/или практичното спроведување на постапките за ОВЖС
и СОЖС (дадени во Прилог I);

•

Истражување на три веќе подготвени и прифатени студии за ОВЖС за различни
развојни проекти;

•

Утврдување на членовите на фокус-групите, како претставници на главните
заинтересирани страни во ОВЖС/СОЖС, и одржување неколку состаноци и
интервјуа со претставниците на овие фокус-групи;

•

Подготовка на неколку видови фокусирани прашалници со отворени и затворени
прашања за истражувачките цели (Прилог II);

•

Детална анализа на
аналитички вештини;

•

Детална анализа на националната постапка за ОВЖС и изготвување дијаграм за
истата;

•

Детална анализа на националната постапка за СОЖС и изготвување дијаграм за
истата;

•

Детални анализи на националните постапки за ОВЖС и СОЖС во контекст на
прекуграничното влијание и изработка на дијаграми за овие процедури.

пополнетите

прашалници,

употребувајќи

статистика

и

Овие алатки и техники ни обезбедуваат реална слика за моменталниот статус на правното
транспонирање и спроведувањето на постапките за ОВЖС и СОЖС.

1.2.1. Прашалници и интервјуа

Фокус-групите беа идентификувани на почетокот на истражувачката работа, со главна цел
да се одредат две главни групи на засегнати страни:
•

I фокус-група се состои од претставниците на главните вклучени страни: владините
институции одговорни да ги водат и да ги спроведуваат
процедурите за
ОВЖС/СОЖС во Македонија;

II фокус-група се состои од главните вклучени страни што потекнуваат од различни
заинтересирани групи вклучени на некој начин во двете процедури (како институција
што ги обезбедува неопходните информации, што учествува на јавните расправи или
што подготвува/усвојува некој стратешки документ, итн.).
Истражувачкиот тим подготви писма со информација за целите на истражувачкиот проект и
одржа средби со сите претставници од I фокус-група. Средбите и интервјуата беа одржани
во периодот од 23.09.2008 год. до 27.09.2008 год., со претставниците на следните
институции:
•

•

Министерство за животна средина и просторно планирање (Управа за животна
средина – Одделение за спроведување на постапката за ОВЖС );
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•

Министерство за животна средина и просторно планирање (Сектор
развој - одговорен за постапката за СОЖС);

•

Секретаријат за европски прашања при Владата на Република Македонија (Сектор за
животна средина и транспорт / Проект за оцена на влијанието на регулативата /
Сектор за координација на донаторската помош – Регионални прекугранични
програми на ЕУ меѓу Македонија и Бугарија, Македонија и Грција, како и Македонија
и Албанија);

•

Министерство за економија (Сектор за енергетика, одговорен за сите развојни
проекти поврзани со енергетиката);

•

Министерство за локална самоуправа, одговорно за процесот на СОЖС за
регионалната програма меѓу Македонија и Бугарија финансирана од ЕУ;

•

Агенција за регионални и локални патишта, одговорна за сите развојни проекти за
изградба и рехабилитација на патиштата, како и за иницирање на постапката за
ОВЖС за овие проекти.

за одржлив

Интервјуата беа изведени со цел подобро да се разбере сегашното искуство во
спроведувањето на процедурите за ОВЖС/СОЖС, човечките ресурси и капацитетот на
владините институции да ги спроведуваат целосно постапките, како и да се идентификуваат
главните недостатоци меѓу законските обврски за постапките и нивната практична примена.
Дискусиите со претставниците што беа интервјуирани беа многу искрени, како во поглед на
нивните потреби за поактивно учество во целокупниот процес, така и во поглед на
потребите од капацитет за подобро спроведување на овие две многу важни алатки во
процесот на апроксимација во делот на животната средина и одржливиот развој на нашата
земја. Главните заклучоци се презентирани во Поглавје 6, а листата со интервјуирани
личности е дадена во Прилог III.
II фокус-група беше составена од четири потфокус-групи со главните вклучени страни во
процесите на ОВЖС/СОЖС:
•

85 општини во Македонија, како независни децентрализирани единици на
локалната самоуправа што изготвуваат и усвојуваат повеќе стратешки плански
документи и што се одговорни за започнувањето на процесот на СОЖС (Листата на
општини што беа контактирани и што истовремено одговорија на Прашалникот е
дадена во Прилог IV.);

•

7 невладини организации што работат на полето на заштитата на животната
средина (со повеќе од вкупно 1000 членови), со главна улога да бидат активни во
целиот процес на спроведувањето на постапките за ОВЖС/СОЖС давајќи свои
мислења, забелешки и коментари базирани на аргументи во различните фази на
постапките (Листата со е-НВО што беа контактирани и што вратија одговори е
дадена во Прилог V.);

•

11 релевантни владини институции (листата се наоѓа во Прилог VI) што имаат
различни одговорности во спроведувањето на постапките за ОВЖС и СОЖС;

•

4 сектори во Министерството за животна средина и просторно планирање, директно
одговорни за спроведувањето на постапката за ОВЖС (Управата за животна
средина - Одделение за ОВЖС) и на процедурата за СОЖС (Секторот за одржлив
развој) и за да се обезбеди информирање на јавноста и активно учество на
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јавноста во двете процедури (Канцеларијата за комуникација со јавноста), како и
Државниот инспекторат за животна средина;
•

3 меѓународни финансиски институции што финансиски ги поддржуваат развојните
проекти (Делегацијата на ЕУ во Македонија, Светската банка и Европската банка за
обнова и развој).

За секоја потфокус-група беа изготвени соодветни прашалници во зависност од улогите и
одговорностите на секоја од групите и од нивната вклученост во двете постапки, од главните
резултати постигнати досега, од потребите и приоритетите за следните чекори, како и други
прашања (отворени и затворени) што со сигурност ни обезбедија разновидна перспектива за
ефикасноста на спроведувањето на постапките за ОВЖС и СОЖС.
Бројот на вратени пополнети прашалници наспроти испратените прашалници по фокус-групи
е даден во Табела 1. Истражувачкиот тим имаше потреба да го пролонгира периодот за
собирање на пополнетите прашалници за три недели, особено за општините, поради
нивната преоптовареност со работа, а некои од нив се многу мали и со ограничен број на
вработени.
Главните заклучоци од изведената анализа на одговорите се дадени во Поглавјето 6.

1.2.2. Употреба на т.н. алатка "Desk research"
Т.н. алатка "Desk Research" беше употребена за да се прегледаат главните национални
стратешки документи (правната рамка и различните релевантни документи за студиите за
ОВЖС/СОЖС) усвоени од владините институции, како и меѓународната правна рамка во
форма на конвенции и протоколи што се однесуваат на ОВЖС/СОЖС и вклученоста на
јавноста и директивите на ЕУ поврзани со оцената на влијанието.
Табела 1. Одговори на соодветните прашалници испратени на главните вклучени страни во
постапките за ОВЖС/СОВЖС

Фокус-група

Испратени
прашалници

Пополнети
прашалници

Одговори
во %

НВО

7

6

85,71

Општини

85

36

42,35

МЖСПП

4

3

75,00

Владини институции

11

6

54,55

Меѓународни финансиски
институции

3

2

66,67

110

53

48,18

Вкупно

Листата на прегледани документи каде што се дефинирани националните политики за
хоризонталното законодавство и постапките за ОВЖС и СОВЖ е дадена во Прилог I.
Документите главно се фокусирани на одржливоста на животната средина, целокупниот
процес на апроксимација за животната средина, состојбата со свеста на јавноста за
животната средина, статусот на информирање за животната средина и прогресмониторингот кон процесот на проширување на ЕУ. Се разбира, водечките „главни
прашања“ беа: која е националната политика за прашањата за ОВЖС и СОЖС во нашата
земја, кои се приоритетите во правното транспонирање и практичното спроведување на
двете постапки и кои се главните потреби и приоритети веќе усвоени за следниот период“.
Истражувачкиот тим, исто така, ги разгледа четирите мултилатерални конвенции поврзани
со прашањата за ОВЖС/СОЖС – Конвенцијата Еспо за ОВЖС (EIA) во прекуграничен
контекст и Протоколот за прекугранични ефекти на СОЖС (SEA), Архуската конвенција за
правото на добивање информации за животната средина, учество на јавноста и пристап до
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правдата и Протоколот за регистри на загадувачи и пренос на загадувачки материи што ги
опфаќа податоците за емисиите за различни индустриски сектори.
Посебно влијание беше посветено на хоризонталните директиви на ЕУ поврзани со
прашањата за ОВЖС/СОЖС, релевантните директиви на ЕУ од другите сектори поврзани со
процената на влијанијата, како и националните закони и подзаконски акти. Повеќе од 20
закони и подзаконски акти (национални и меѓународни) беа прегледани и главните
заклучоци за транспозицијата во националното законодавство се презентирани во
Поглавјето 5.
1.2.3. Анализирани студии за ОВЖС
Во текот на истражувањето беа анализирани три завршени студии за ОВЖС, од кои две се
веќе и одобрени: Студијата за ОВЖС за пречистителна станица на отпадни води во Прилеп,
Студијата за ОВЖС за ветерен парк во Крушево (процедура во тек) и Студијата за ОВЖС за
дел од автопатот Демир Капија – Смоквица (Е-75).
При анализата истражувачкиот тим зеде предвид неколку критериуми: спроведувањето на
студијата за ОВЖС, во смисла на исполнување на сите чекори предвидени во постапката во
однос на националното законодавство, ефикасноста на вклучување на јавноста и квалитетот
на студиите за ОВЖС, во смисла дали ги покриваат или не сите елементи на животната
средина. Главните заклучоци од анализата на студиите за ОВЖС се дадени во Рамка 1,
Рамка 2 и Рамка 3 во Поглавјето 6.
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2. АЛАТКИ ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (ОВЖС) И
СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ВРЗ ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА (СОЖС)
2.1. Оцена на влијанието на проектот врз животната средина (ОВЖС) и главните
принципи
ОВЖС се смета за алатка при водењето на проектите што се употребува низ целиот процес
на идентификација, предвидување, проценување и ублажување на негативните биофизички,
социјални и останати ефекти врз животната средина од развојните проекти пред да бидат
донесени главните одлуки за реализација на проектот и да бидат прифатени обврските. Како
таква таа се користи за:
•

идентификување на потенцијалните влијанија на проектот врз животната
средина;

•

истражување на типот, природата и јачината на негативните влијанија на
проектот врз сите елементи на животната средина;

•

проценување дали влијанијата можат да бидат спречени, избегнати,
ублажени и/или компензирани;

•

предлагање превентивни и корективни мерки за ублажување на влијанијата и
план за мониторинг;

•

информирање на сите донесувачи на одлуки и вклучени страни за
последиците врз животната средина и нивно вклучување во целиот
транспарентен процес;

•

давање препораки дали би требало да се продолжи со развојот и
реализацијата на проектот.

Постојат неколку водечки принципи што го управуваат целокупниот процес на ОВЖС и
истите се претставени на Слика 1.

Слика 1 Осум водечки принципи на целокупниот процес за ОВЖС
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Учество. Соодветен и навремен пристап до процесот за сите заинтересирани
страни.
Транспарентност. Сите одлуки на проценката и нивните основи треба да бидат
отворени и достапни.
Сигурност. Процесот и времето на оцената треба да бидат договорени однапред и
да се следат од страна на сите учесници.
Одговорност. Донесувачите на одлуки се одговорни спрема сите страни за нивните
акции и одлуки во процесот на оцена.
Кредибилитет. Оцената е изведена со професионализам и објективност.
Економичност. Процесот на оцена и резултатите што произлегуваат од него ќе
овозможат заштита на животната средина по најниска цена за заедницата.
Флексибилност. Процесот на оцена треба да биде во состојба да се адаптира за
ефикасно справување со кој било предлог или ситуација при донесувањето на
одлуките.
Практичност. Информациите и резултатите што произлегуваат од процесот на
оцена се лесно употребливи при донесувањето одлуки и при планирањето.

2.2. Стратегиска оцена на влијанието на планскиот документ врз животната
средина (СОЖС) и главните принципи
СОЖС е систематски, континуиран процес на информирање на изготвувачите на планови, на
донесувачите на одлуки и погодената јавност за одржливоста на иницијативите за
стратешката политика, на плановите и програмите што можат да влијаат врз животната
средина, барајќи ги најдобрите алтернативи и обезбедуваќи целосна интеграција на
релевантните биофизички, економски, социјални и политички прашања во планирачкиот
процес.

Главните принципи на СОЖС се:
•
•

•
•
•
•

•

Промовирање одржлив развој. Процесот треба да помогне при идентификувањето
на развојните опции и предлози што се одржливи за животната средина.
Интегративност. Препознавање на вкрстувачките аспекти на квалитетот на
животната средина со социјалните и економските проценки, земајќи ги предвид
другите планови и програми за да се спречи повторување и да се идентификува
синергија.
Реалистичност. Земање предвид на целта и можноста за распространување на
содржината на планот или програмата.
Партиципативност. Рано и континуирано вклучување на заинтересираните власти и
јавноста и одговор на влијанието од консултациите врз планот или програмата.
Креативност. Потенцијал за иновативен развој на алтернативи и привлекување
заинтересирани страни.
Повторливост. Процесот на СОЖС треба да биде интегриран во процесот на
изготвување на планскиот документ и да трае низ целиот процес на подготовка на
планот или програмата.
Фокусираност. Опфаќање значајни прашања од животната средина со специфична
релевантност во однос на големината и областа на планот или програмата.
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Има некои заеднички принципи на ОВЖС и СОЖС поради фактот дека двата процеса се
ориентирани кон вклучување на животната средина во најраните фази на најразличните
нивоа на планирање и развој на проекти, овозможувајќи одржлив развој на општеството.
Различното ниво на употреба на ОВЖС и СОЖС е прикажано на Слика 2, покажувајќи
дека нивото на планирање (политики, планови и програми) припаѓа на постапката на
СОЖС, а нивото на развој на проекти припаѓа на процесот на ОВЖС.

Слика 2. Различни нивоа на процесите на СОЖС и ОВЖС
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3. МЕЃУНАРОДЕН ПРАВЕН КОНТЕКСТ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОВЖС/СОЖС

3.1. Законодавството на ЕУ поврзано со постапките за ОВЖС/СОЖС
Двата документа од законодавството на ЕУ за животната средина, земени предвид во
истражувачкиот процес, ги опфаќаат директивите што имаат меѓусекторски хоризонтален
пристап. Ова значи дека процедуралните правила се применуваат во другите сектори од
животната средина (води и управување со отпадните води, управување со отпадот, квалитет
на воздухот и управување со воздухот, заштита на природата, бучава, контрола на
индустриското загадување, итн.) и човечките активности, како што се транспортот,
енергетиката, комуналната инфраструктура, рударството, шумарството, итн. Главните
карактеристики на овие директиви се вклучување на прашањата за животната средина во
јавните и приватните одлуки за употреба на земјиштето и управување со ресурсите на
животната средина.
Следните директиви на ЕУ се земени како основно хоризонтално законодавство на ЕУ
релевантно за истражувачкиот проект:
• Директива за оцена на влијанието врз животната средина (85/337/EEC)
(Environmental Impact Assessment (EIA) Directive), наменета за оцена на
влијанието на проектите врз животната средина пред истите да бидат усвоени,
дополнета со директивите 97/11/EC и 2003/35/EC, со главна цел да ги уредат
барањата за учество на јавноста во согласност со Архуската конвенција за
информирање на јавноста и активно учество на јавноста во процесот на
донесување одлуки и пристап до правдата за прашањата од животната средина;
• Директива за стратегиска оцена на животната средина (2001/42/EC) (Strategic
Environmental Assessment (SEA) Directive), како релативно нова директива што се
фокусира на плановите, програмите и стратегиите што би можеле да имаат
влијание врз животната средина.
ОВЖС (EIA) е процедура барана според условите на директивите на Европската унија
85/337/EEC и 97/11/EC за проценка на ефектите од одредени јавни и приватни проекти врз
животната средина. Според членот 2 од директивите: „Земјите-членки треба да ги усвојат
сите мерки неопходни да се осигура дека, пред да биде дадена согласност, проектите
што би можеле да имаат негативни последици врз животната средина, меѓу другото и
поради нивната природа, големина или локација, се предмет на барање на дозвола за
развој и проценка во зависност од нивните ефекти”. Во Членот 8 потоа е наведено:
„Резултатите од консултациите и собраните информации, согласно на процедурата за
ОВЖС (EIA), мора да бидат земени предвид во постапката за издавање одобрение за
развој на проектот“.
Директивата за ОВЖС (EIA) посочува кои категории на проекти би требало да бидат предмет
на ОВЖС, која процедура би требало да се следи и содржината на проценката. Директивата
за ОВЖС (EIA) го дефинира терминот „проект“ како: a) изведување градежни работи
или други инсталации и системи; б) други интервенции во природното
опкружување и пејзажите, вклучувајќи ги и оние што опфаќаат екстракција на
минералните суровини.
Со постапката за ОВЖС (EIA) се обезбедува да се идентификуваат и да се проценат
последиците од проектите врз животната средина пред да биде издадена согласноста за
реализација на проектот. Јавноста може да го искаже своето мислење и сите резултати се
земени предвид во процесот на издавање на согласноста за проектот. По донесувањето на
одлуката јавноста е информирана за истата.
Директивата за СОЖС (SEA) е комплементарна со Директивата за оцена на влијанието врз
животната средина (85/337/EEC), со барање оцената на животната средина да се изврши за
време на планирачката фаза. Таа се однесува, на пример, на подготовката на програми и
планови за управување со отпадот, додека ОВЖС се однесува на индивидуалните проекти
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во рамките на тој план (на пример, изградба на нова депонија). Стратегиите и плановите на
кои се однесува Директивата за СОЖС (SEA) главно се донесуваат од владините
оддели/агенции или локалните власти (т.е. јавниот сектор), додека Директивата за ОВЖС
(EIA) се однесува на предлагачите – инвеститорите на проекти и во приватниот и во јавниот
сектор.
Главните цели на Директивите EIA и SEA што се релевантни за истражувачкиот проект се
претставени во Табела 2 и Табела 3.
Табела 2. Главна цел на Директивата за ОВЖС (EIA)

Главна цел на Директивата за оцена на влијанието врз животната
средина (85/337/EEC ) со измените и дополнувањата
Директивата за ОВЖС (EIA) ги поставува барањата за изведување на оцената
на влијанието врз животната средина пред да биде издадена согласноста за
изведување на проектот, и тоа за јавните и приватните проекти што би можеле
да имаат значајни влијанија врз животната средина. Целосната процедура за
ОВЖС (EIA) е задолжителна за сите проекти што се наоѓаат во Прилог I на
Директивата. За проектите што се наоѓаат во Прилог II и Прилог III мора да се
употребат критериуми за селекција за да се утврди дали е потребно да се
спроведува целосна постапка за ОВЖС. Државите-членки можат да одлучат кои
проекти од Прилог II би биле предмет на целосна ОВЖС, дали врз основа на
случај до случај или со поставување гранични вредности, или според некои
други критериуми. Студијата за ОВЖС мора да ги опфати директните и
индиректните ефекти на проектот врз луѓето, флората и фауната, почвата,
водата, климата и пејзажот, материјалната сопственост и културното
наследство.
Најверојатно, основата на процесот за ОВЖС, која што го прави единствен, е
фактот дека јавноста и другите заинтересирани страни мора да бидат
консултирани неколку пати за време на процесот, така што нивните мислења и
коментари треба да бидат земени предвид. Идејата е дека можниот проект би
требало да се развива на транспарентен начин со вклучување на сите
заинтересирани страни, барајќи пред сé оптимално наместо идеално решение.
Табела 3. Главна цел на Директивата за СОВЖС (SEA)

Главна цел на Директивата за стратегиска оцена на животната
средина (2001/42/EC)

Директивата за СОЖС (SEA) по својата природа е процедурална и нејзината
задача е да ги воведе целите на животната средина во процесот на креирање
на политиките во различни сектори. Нејзината цел е да обезбеди високо ниво
на заштита на животната средина и да придонесе за вклучување на проблемите
поврзани со животната средина во подготовката и усвојувањето на плановите и
програмите со цел промоција на одржлив развој. Со одредени исклучоци,
стратешка оцена на животната средина мора да се изготви за сите планови и
програми што се подготвуваат во областа на земјоделието, шумарството,
рибарството, енергетиката, индустријата, транспортот, управувањето со водите,
управувањето со отпадот, телекомуникациите, туризмот, градските и
регионалните планови или употребата на земјиштето, а кои ја поставуваат
рамката за идните согласности за развивање проекти од Прилог I и II од
Директивата за EIA или проекти што би можеле да имаат ефект врз природните
живеалишта (Директива 92/43/EC). Критериумите од Прилог II мора да се
употребуваат врз база од случај до случај и/или преку специфицирање типови
на планови и програми, за да се утврди кои други планови и програми би
требало да бидат предмет на стратегиска оцена на животната средина. СОЖС
мора да се спроведе за време на подготовката на планот или програмата и
пред усвојувањето или поднесувањето на усвојување. Точно одредени
информации мора да се направат достапни за јавноста во текот на постапката.
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3.2. Меѓународни договори релевантни за процедурите за ОВЖС/СОЖС
Најрелевантните меѓународни договори што се опфатени во истражувачкиот процес на
проектот се:
• Конвенцијата за оцена на влијанието врз животната средина во прекуграничен
контекст (Еспо, февруари 1991);
• Протоколот за стратегиска оцена на животната средина, усвоен врз основа на
Конвенцијата Еспо и потпишан во 2003 година во Киев, Украина;
• Архуската конвенција за пристап до информациите, учество на јавноста при
донесувањето одлуки и пристап до правдата за прашањата од животната
средина (јуни 1998);
• Протоколот за регистрите на загадувачи и пренос на загадувачките материи
(Киев, 21 мај 2003).
Конвенцијата на Обединетите нации за оцена на влијанието врз животната средина во
прекуграничен контекст, таканаречената Конвенција Еспо потпишана во 1991 година, а која
стапи во сила во 1997 година, е одговор на зголемената загриженост за прекуграничните
емисии и на неопходноста од оцена на влијанието на проектите врз животната средина, како
алатка за намалување на негативните ефекти врз животната средина од новите проектни
активности.
Имајќи на ум дека ефектите врз животната средина и здравјето на луѓето ги надминуваат
државните граници, за државите се појавило како неопходност донесувањето одлуки да го
регулираат во обем што ги надминува нивните
граници. Според принципите на
Конвенцијата Еспо, ако планираниот проект би можел да има негативни влијанија врз
животната средина во друга/и земја/и различна/и од земјата каде што проектот се планира
да биде изведен, засегнатата/ите држава/и треба да биде/ат информирана/и за проектот
што се планира. Во случајот кога засегнатата/ите држава/и е/се заинтересирана/и да
учествува/ат во процедурата за оцена на влијанието врз животната средина и да ги
искаже/ат своите гледишта, земјата во која проектот е планиран да се спроведе треба да ги
вклучи надлежните органи и јавноста од засегнатата/ите држава/и на ист начин на којшто
биле вклучени и домашните органи и јавноста. Македонија ја ратификуваше Конвенцијата
Еспо во 1999 година (ратификувана со Закон за ратификација, Службен весник на РМ 44/99).
Протоколот кон оваа конвенција - Протоколот за стратегиска оцена на животната средина ги регулира принципите за спроведување на оцената на животната средина, вклучувајќи ги и
ефектите врз здравјето, кога треба да се усвојат стратегии, планови и програми. Протоколот
го регулира прашањето во домашен контекст, како и во прекуграничен контекст. Македонија
го потпиша Протоколот за време на Министерската конференција во Киев, Украина, во мај
2003 година.
Конвенцијата за пристап до информациите, учество на јавноста при донесувањето одлуки и
пристап до правдата за прашањата од животната средина (Архуска конвенција) е
ратификувана од страна на Македонија во 1999 година (ратификувана со Закон за
ратификација, Службен весник на РМ 40/99). Конвенцијата ги поврзува правата за животната
средина и човековите права, придонесувајќи за заштитата на правото на секоја личност од
сегашните и од идните генерации да живее во здравје и благосостојба. Таа бара од земјитепотписнички да промовираат образование за животната средина и свесност за животната
средина кај јавноста, особено за тоа како да се добијат релевантни информации за
состојбата со животната средина, како да се обезбеди активно учество на јавноста во
процесите на донесување одлуки и како ефикасно да се добие пристап до правдата за
прашањата поврзани со животната средина.
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Протоколот кон Архуската конвенција - Протоколот за регистрите на загадувачи и пренос на
загадувачките материи - го регулира пристапот на јавноста до информации за различни
видови загадувачи ослободени во секој медиум на животната средина, во различни
географски опсези. За оваа цел, од надлежниот орган за животна средина во државата би
требало да биде создадена сеопфатна база на податоци што ќе биде јавно достапна. Овие
достапни податоци за состојбата со животната средина би требало да ѝ помогнат на
јавноста за подобро учество за време на спроведувањето на постапките за ОВЖС и СОЖС.
3.3. Насоки за ОВЖС/СОЖС
На интернет можат да се пронајдат голем број препораки за книги, веб-страници, документи
и релевантни информации и студии што се однесуваат на алатките и техниките за
ОВЖС/СОЖС, практично водство за експертите за ОВЖС и СОЖС во многу различни
полиња, како дополнителен доказ дека хоризонталниот аспект на овие прашања има
огромна важност за сите сектори поврзани со животната средина. Некои од релевантните
документи за ОВЖС/СОЖС можат да се пронајдат на следните линкови:

Прирачници на ЕУ:
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
Меѓународна асоцијација за оцена на влијанието (IAIA):
http://www.iaia.org
EIA центар при Универзитетот во Манчестер:
http://www.art.man.ac.uk/eia/eiac.htm
Економска комисија за Европа при ОН (ECE):
http://www.unece.org
Агенција за заштита на животната средина
http://www.epa.gov
Светска банка
http://www.worldbank.org

3.4. Значењето на ОВЖС/СОЖС за останатите сектори поврзани со животната
средина
Хоризонталниот карактер на директивите на ЕУ поврзани со ОВЖС и СОЖС имаат влијание
врз неколку директиви во другите сектори поврзани со животната средина. Ова особено ги
вклучува:
•

Директивата за ОВЖС (EIA) (85/337/EEC) е поврзана со Директивата IPPC (ИСКЗ)
(96/61/EEC) и со останатите директиви, како што се Директивата за спалување на
отпадот (2000/76/EC), Директивата за депонии (99/31/EC) и Директивата за третман на
урбаните отпадни води (91/271/EEC), сите поврзани со инсталации што би можеле да
бидат предмет на Директивата за ОВЖС (EIA) (Директивата за ОВЖС (EIA) (85/337/EEC)
јасно нагласува дека издавањето решенија/дозволи за ОВЖС и ИСКЗ може да биде
комбинирано во единствена постапка). Процедурата за ОВЖС покрива голем спектар на
проекти (што потекнуваат од економските сектори: енергетика, транспорт, индустрија,
мали и средни претпријатија, рударство, туризам, земјоделие, комунални
инфраструктурни проекти поврзани со водоснабдувањето и третманот на отпадните
води, управувањето со отпадот, итн.) што директно или индиректно имаат влијание на
граничните вредности на емисиите и вредностите на квалитетот на сите медиуми на
животната средина - воздухот, водата, почвата, подземните води. Граничните вредности
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на емисиите и вредностите за квалитет веќе утврдени со релевантната легислатива на
ЕУ за животната средина, која ги опфаќа секторите воздух, отпад, вода, бучава,
интегрирана контрола на загадувањето, природа, хемикалии и ГМО, треба да бидат
земени предвид кога се спроведува процедурата на ОВЖС.
•

Директивата за СОЖС (SEA) (2001/42/EC) е поврзана со другите директиви што бараат
изготвување стратегии и планови опфатени со Директивата, вклучувајќи планови за
управување со отпадот, опфатени со Рамковната директива за отпад (75/442/EEC),
планови за опасен отпад, опфатени со Директивата за опасен отпад (91/689/EEC), и
планови за управување со речните текови, опфатени со Рамковната директива за води
(2000/60/EC). Поврзаност, исто така, постои и со Директивата за нитрати (91/676/EEC) и
со Рамковната директива за квалитетот на воздухот (96/62/EC), како и со нејзините
измени и дополнувања. Во секторот животна средина другите планови и програми што
се предмет на Директивата за СОЖС (SEA) ги вклучуваат оние поврзани со
енергетиката, индустријата, земјоделието, шумарството и риболовот. Подрачјата што се
предмет на Директивата за живеалишта (92/43/EEC) се исто така предмет и на
Директивата за СОЖС (SEA), а индиректно постојат врски и со Директивата за заштита
на дивите птици (79/409/EEC, со измените и дополнувањата).
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4. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА ОВЖС/СОЖС

4.1. Владина политика
Препознавајќи ги негативните ефекти од загадувањето на животната средина врз луѓето и
квалитетот на животот, Република Македонија има воспоставено уставни одредби што го
гарантираат правото за здрава животна средина. Членот 43 од Уставот на Република
Македонија (Службен весник на РМ бр. 52/91) пропишува дека „секој е обврзан да ја
унапредува и заштитува животната средина; државата обезбедува услови за спроведување
на правото на граѓаните за здрава животна средина“.
Република Македонија е потписничка на главните мултилатерални конвенции и протоколи
што јасно ја препознаваат врската помеѓу заштитата на животната средина и стандардите за
човекови права, кои опфаќаат многу прашања поврзани со животната средина, како што се
ОВЖС, СОЖС, климатските промени, биодиверзитетот, учеството на јавноста,
информациите за животната средина и пристапот до правдата, прекуграничното загадување
на воздухот и мониторингот на воздухот, озонската обвивка, хемикалиите (како што се
POPs), заштитата на природата, итн.
Истовремено, Република Македонија ја потврди својата определба за зачленување во
Европската унија преку развивање на односите со ЕУ од октомври 1992 година и го постави
зачленувањето во ЕУ во својата политичка агенда како национална цел од највисок
приоритет од самиот почеток на нејзината независност остварена во 1991 година. Во 2005
година на Република Македонија и беше доделен од страна на ЕУ статус на земја-кандидат
за полноправно членство во Унијата.
За да ги исполни критериумите за полноправно членство, Република Македонија на годишно
ниво усвојува Национална програма за усвојување на законодавството на ЕУ (National
Programme for Adoption of the Acquis Communautaire - NPAA). НПАА ги вклучува плановите за
хармонизација на националното законодавство со законодавството на ЕУ, неопходната
динамика за зајакнување на институциите за спроведување на законодавството, како и
неопходните ресурси за реализација. Поглавјето 3.27 од НПАА се однесува на
постигнувањата и обврските што преостануваат во областа на животната средина.
Политиките за апроксимација на директивите на ЕУ поврзани со хоризонталното
законодавство (Директивите на EIA и SEA) многу јасно беа поставени како приоритет во
НПАА од март 2006 година и планот за транспонирање на сите обврски од овие директиви
на ЕУ во националните подзаконски акти беше изготвен и спроведен. Политиките за
вклучување на животната средина во другите секторски политики (практичното
спроведување на процесот на СОЖС) имаат висок приоритет во НПАА од 2008/2009 година.
На почетокот на 2008 година Република Македонија ја усвои Националната стратегија за
апроксимација во животната средина (National Strategy for Environmental Approximation NSEA) со цел да одговори на комплексните барања на законодавството на ЕУ за животната
средина и истовремено да придонесе за одржлив развој на земјата. NSEA обезбедува „мапа“
за целосен и ефикасен процес на апроксимација, вклучувајќи одржлива, сеопфатна рамка на
акции и трошоците за нив, потребни за правното транспонирање и техничкото спроведување
во сите десет сектори за животната средина. Поради фактот дека е невозможно
истовремено да се имплементираат сите предложени акции потребни за спроведување на
барањата на директивите на ЕУ, беше спроведен процес на приоритизација помеѓу 75
директиви на ЕУ за животната средина од сите сектори за животната средина. Помеѓу сите
директиви на ЕУ што беа предмет на приоритизација. Директивите за (ЕИА) и за СОЖС
(СЕА) беа поставени на врвот на листата на приоритетни директиви за спроведување во
Република Македонија. Високиот приоритет е резултат на нивниот хоризонтален аспект и
природа, статусот на правно транспонирање во националното законодавство, ниските
трошоци за спроведување, прекуграничните аспекти и големото социјално влијание. Како
составен дел на националната стратегија за апроксимација во животната средина беше
развиена Секторска стратегија за апроксимација за хоризонталниот сектор, вклучувајќи ги и
Директивите за ОВЖС (EIA) и СОЖС (SEA), како и Детални планови за спроведување на
овие две директиви.
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Други релевантни стратешки и плански документи усвоени од Владата на Република
Македонија што ги вклучуваат аспектите на процесите за ОВЖС и СОЖС се: Визија 2008
(2004), Стратегија за подигнување на јавната свест за животната средина (2005), Стратегија
и акционен план за спроведување на Архуската конвенција (2005), Национален акционен
план за животна средина II (2006), Национална стратегија за транспорт (2007), Национална
стратегија за одржлив развој (2008), Прогрес кон милениумските развојни цели (2008), каде
што МРЦ 7 - Обезбедување одржливост на животната средина - вклучува индикатори што
водат до достигнување на целта: интегрирање на принципите на одржлив развој во
националните политики и програми и укинување на загубите на ресурсите во животната
средина.
Дефинитивно, сите овие усвоени стратешки документи веќе ја имаат потврдено големата
важност на хоризонталните аспекти и врвниот приоритет во согласност со останатите
достапни инструменти и алатки, сé со цел да се подобри состојбата со загадувањето на
животната средина и деградацијата на природата.
Можеби најзначаен е фактот дека со употребата на овие инструменти и алатки (постапките
за ОВЖС/СОЖС) има многу голема можност да се добие одржлив развој на земјата,
обезбедувајќи можност за економски развој, а исто така обезбедувајќи одржливост на
животната средина и подобрување на социјалниот живот на граѓаните.
Значајната улога на процесите за ОВЖС и СОЖС, како висок приоритет за Република
Македонија, исто така беше препознаена и од меѓународните донатори што финансиски
подржуваа неколку проекти за подобрување на националните капацитети во областа на
ОВЖС/СОЖС, главно фокусирани на владините службеници, експертите и невладините
организации што работат на полето на животната средина.

4.2. Национална правна рамка
Транспонирањето на главните обврски од директивите на ЕУ за животната средина во
националните закони започна во 2003/2004 година со подготовката на Законот за животна
средина (Службен весник 53/05), каде што се транспонирани основните принципи на
постапките за ОВЖС и СОЖС и каде што се дадени правните основи за донесување на
подзаконските акти од сите поединечни фази на постапките за ОВЖС и СОЖС.
Во периодот 2004-2008 година беа подготвени и усвоени од страна на Македонскиот
парламент и други закони поврзани со: квалитетот и управувањето со воздухот,
управувањето со водите и квалитетот на водите, управувањето со отпадот, заштитата на
природата, контролата на индустриското загадување, бучавата, ГМО, во форма на следните
правни акти:
• Закон за животна средина (Службен весник 53/2005);
• Закон за измени и дополнувања на Законот за животна средина (Службен весник
24/2007);
• Закон за измени и дополнувања на Законот за животна средина (Службен весник
159/2008);
• Закон за управување со отпадот (Службен весник 68/2004; 71/04);
• Закон за измени и дополнувања на Законот за управување со отпадот (Службен весник
107/07);
• Закон за измени и дополнувања на Законот за управување со отпадот (Службен весник
102/08);
• Закон за измени и дополнувања на Законот за управување со отпадот (Службен весник
134/08);
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• Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Службен весник 67/2004);
• Закон за измени и дополнувања на Законот за квалитет на амбиентниот воздух (Службен
весник 92/07);
• Закон за заштита на природата (Службен весник 67/04);
• Закон за измени и дополнувања на Законот за заштита на природата (Службен весник
14/06);
• Закон за измени и дополнувања на Законот за заштита на природата (Службен весник
84/07);
• Закон за заштита од бучавата во животната средина (Службен весник 79/2007);
• Закон за генетски модифицираните организми (Службен весник 35/2008);
• Закон за водите (Службен весник 87/2008).
Процесот на хармонизација на техничките барања поставени во анексите на директивите на
ЕУ во облик на подзаконски акти е во напредна фаза во некои сектори или во скоро завршна
фаза во други сектори (Оцена на влијанието врз животната средина, Стратегиска оцена на
животната средина, Интегрирано спречување и контрола на загадувањето, квалитет на
воздухот и управување со отпадот). Целокупниот процес на транспонирање на главните
делови од законодавството на ЕУ за животната средина се очекува да биде завршен во
периодот помеѓу 2010 и 2012 година.
На подзаконските акти за утврдување на потребата за изготвување студија, за утврдување
на обемот на студијата, како и за процесите на ревизија и известување во постапката за
ОВЖС, вклучувајќи ја и содржината на студијата за ОВЖС, учеството на јавноста и
воспоставувањето на листата на експерти за ОВЖС, базирани на Законот за животна
средина, им беше даден висок приоритет и беа усвоени во 2005/2006 година.
Во 2007 година како приоритетни беа усвоени комплет од четири подзаконски акти поврзани
со постапката за СОЖС, вклучувајќи ги и оние за листата од стратешки документи што
бараат постапка за СОЖС, како и критериумите за воспоставување на листата на експерти
за СОЖС. Листата со релевантното национално законодавство за ОВЖС/СОЖС е дадена во
Табела 4.
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Табела 4. Национално законодавство за ОВЖС/СОЖС (јануари 2009)

Релевантна национална легислатива за ОВЖС
Правни акти Подзаконски акти
Правилник за висината на трошоците за спроведување на постапката за оцена на влијанието на проектот врз животната средина што ги
надоместува инвеститорот (Службен весник 33/06)
Правилник за информациите што треба да ги содржи известувањето за намерата за изведување на проектот и постапката за утврдување на
потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина (Службен весник 33/06)
Правилник за содржината на објавата на известувањето за намерата за спроведување на проектот, на решението за потребата од оцена на
влијанието на проектот врз животната средина, на студијата за цена на влијанието на проектот врз животната средина, на извештајот за
соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина и на решението со кое се дава согласност или се
одбива спроведувањето на проектот, како и начинот на консултирање на јавноста ( Службен весник 33/06)
Правилник за составот на комисијата и начинот на нејзината работа, програмата и начинот на полагање на стручниот испит, висината на
надоместокот за полагање на стручниот испит и на надоместокот за воспоставување и одржување на листата на експерти и начинот на
стекнување и губење на статусот на експерт за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, како и начинот и постапката за
вклучување и исклучување од листата на експерти (Службен весник 93/07 )
Правилник за содржината на барањата што трeба да ги исполнува студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина
(Службен весник 33/06)
Правилник за формата, содржината, постапката и начинот за изработка на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието
на проектот врз животната средина, како и постапката за овластување на лицата од листата на експерти за оцена на влијанието врз
животната средина што ќе го изготват извештајот (Службен весник 33/06 )
Уредба за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена
на влијанието врз животната средина (Службен весник 74/05)
Релевантна национална легислатива за СОЖС
Правни акти Подзаконски акти
Закон за
Уредба за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се
животна
спроведува постапката за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето (Службен весник 153/2007)
средина
Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на животната средина (Службен весник 153/2007)
(Службен
Правилник за воспоставување на листата на експерти за СОЖС, процедурата за спроведување на испитот за експерти за СОЖС,
весник на РМ
воспоставување на комисијата за оценка на знаењето на експертите за СОЖС (Службен весник 129/2007)
53/05, 81/05,
Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат значително
24/07 и
влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето (Службен весник 144/2007)
159/08)
Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина
(Службен весник 147/2008)
Закон за
животна
средина
(Службен
весник на РМ
53/05, 81/05,
24/07 и
159/08)
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4.3. Прирачници за студиите за ОВЖС
Бидејќи подзаконските акти за оцена на влијанието на проектите врз животната средина се
усвоени и на тој начин условите за целосно спроведување на законодавството за ОВЖС се
исполнети, изготвени се прирачници за спроведување на целокупната постапка за ОВЖС,
како и за подготвување на студиите за ОВЖС во неколку области. Подготвени се прирачници
за спроведување на постапката за определување на потребата од изготвување на студија за
ОВЖС, на обемот на студијата и за ревизија на процесот на ОВЖС во земјата, со цел да им
помогнат на вработените во МЖСПП што работат на спроведување на постапката за ОВЖС
во Македонија.
Прирачниците за подготовка на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната
средина, со главните теми што треба да бидат покриени во студиите, се изготвени за
неколку сектори, со цел да се олесни дефинирањето на содржината на студиите за идните
развојни проекти во тие сектори и формирањето на структурата на студиите за ОВЖС.
Прирачници за подготовка на студиите за ОВЖС се изготвени за следните сектори: Изградба
на пречистителни станици за отпадните води, Изградба на депонии, Конструирање брани,
Изградба на кланици, Изградба на далноводи, Екстракција на минералните суровини, прв
дел – екстракција на подземните води и гас, Екстракција на минералните суровини, втор дел
- каменоломи.
Според прирачниците за студиите за ОВЖС, студијата за ОВЖС во себе треба да вклучува
опис на алтернативите во однос на можните локации/траси, како и можните дизајни и
процеси на планираниот проект. Таа треба да одговори зошто избраната локација/траса,
дизајн и процес се најсоодветни и истите да ги објасни детално. Студијата треба да содржи
опис на сите фази на проектот, фазата на изградба, пуштањето во погон и затворањето на
постројката, работата на постројката, вклучувајќи ги и влијанијата и мерките за нивно
ублажување, како и промените на проектот. Постоечката состојба на средината, вклучувајќи
ги медиумите на животната средина, социјалните, економските, здравствените и другите
аспекти поврзани со луѓето што живеат во областа блиску до изведувањето на проектот,
прашањата за климатските промени, пејзажот, геологијата, хидрологијата и почвите,
флората и фауната, материјалните добра и културното наследство треба да бидат опишани
во студијата. Можните влијанија од проектот, позитивни и негативни, кон сите овие елементи
на животната средина треба да бидат опишани и соодветни мерки за ублажување на
негативните влијанија треба да бидат предвидени. Прекуграничните влијанија од проектот,
исто така, треба да бидат вклучени во студијата за ОВЖС. Нетехничкото резиме на
студијата, наменето да го претстави планираниот проект и неговите влијанија пред
пошироката јавност со нетехнички фрази, исто така, треба да биде вклучено во студијата за
ОВЖС.
Прирачниците за ОВЖС може да се добијат по барање од одговорните лица за ОВЖС при
МЖСПП, како и на веб-страницата на проектот: www.zeleni.org.mk

4.4. Дијаграм на националната постапка за ОВЖС
4.4.1.

Национална постапка за оцена на влијанието на проектот врз животната
средина (ОВЖС)

Главните принципи на националната постапка за ОВЖС се пропишани во Законот за
животна средина (Глава XI, членови 76-94). Шемата на националната процедура за ОВЖС е
претставена на Слика 3.

Слика 3. Дијаграм на националната постапка за ОВЖС
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Процедурата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина започнува кога
инвеститорите (правни и физички лица) што планираат да реализираат проект поднесуваат
до Министерството за животна средина и просторно планирање, поточно до Управата за
животна средина, која е одговорен орган за водење на целокупната постапка за ОВЖС,
известување за намера, во пишана и електронска форма, за намерата да го спроведуваат
проектот.
1

Информациите што треба да ги содржи известувањето се наведени во подзаконски акт .
Управата за животна средина е обврзана да го објави известувањето за намера во најмалку
еден дневен весник достапен на територијата на целата држава и на веб-страницата на
2
МЖСПП. Начинот на објавување на известувањето е утврден со подзаконски акт .
Процедурата за утврдување потреба за ОВЖС е фаза во процесот на оцена на влијанието
на проектот врз животната средина (ОВЖС) во кој МЖСПП утврдува дали за одреден проект
треба да се спроведе или не ОВЖС. За развојните проекти што не припаѓаат во групата на
проекти за кои се спроведува целосна постапка за ОВЖС се спроведува процедура на
подготовка на елаборат за заштита на животната средина (според членот 24 од Законот за
животна средина).
Точната содржина и начинот на процесот на утврдување на потребата за ОВЖС, при што
развојните проекти се поделени во две групи (Прилог I - развојни проекти за кои се
спроведува целосна постапка за ОВЖС и Прилог II – развојни проекти за кои се спроведува
проценка на случајот за да се утврди дали треба да се спроведе целосна постапка за ОВЖС
3
или не) се утврдени со подзаконски акт .
По завршувањето на процедурата за утврдување на потребата за ОВЖС, МЖСПП го
информира инвеститорот по пат на одлука дали треба или не да се спроведе целосна
постапка за ОВЖС. Врз основа на таа информација инвеститорот поднесува барање за
утврдување на обемот на оцената на влијанието врз животната средина, кој е следен
чекор во процедурата за ОВЖС. Одлуката од утврдувањето на потребата за ОВЖС се
објавува во најмалку еден дневен весник достапен на целата територија на Република
Македонија, на веб-страницата, како и на огласната табла на МЖСПП. Инвеститорот,
заинтересираните правни и физички лица, како и невладините организации што работат на
полето на животната средина можат да поднесат жалба против одлуката до Второстепената
владина комисија одговорна за решавање на административните работи од областа на
животната средина.
Утврдувањето на обемот е процес за време на кој МЖСПП ги утврдува содржината и
опсегот на елементите на животната средина што треба да бидат опфатени со студијата за
ОВЖС. Целта на утврдувањето на обемот и на мислењето за обемот на студијата е да се
информира инвеститорот за прашањата на кои крајниот извештај на студијата за ОВЖС
треба да одговори. За утврдување на обемот на студијата за оцена на влијанието врз
животната средина МЖСПП може да назначи лица од листата на експерти. Што се однесува
4,5
до листата на експерти, подетална содржина е дадена во подзаконските акти .

1

Правилник за информациите што треба да ги содржи известувањето за намерата за изведување на
проектот и постапката за утврдување на потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната
средина (Службен весник 33/06).
2
Правилник за содржината на објавата на известувањето за намерата за спроведување на проектот, на
решението за потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на студијата за цена
на влијанието на проектот врз животната средина, на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на
влијанието на проектот врз животната средина и на решението со кое се дава согласност или се одбива
спроведувањето на проектот, како и начинот на консултирање на јавноста ( Службен весник 33/06).
3

Уредба за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за
спроведување на постапката за оцена на влијанието врз животната средина (Службен весник 74/05).
4
Правилник за составот на комисијата и начинот на нејзината работа, програмата и начинот на полагање на
стручниот испит, висината на надоместокот за полагање на стручниот испит и надоместокот за
воспоставување и одржување на листата на експерти и начинот на стекнување и губење на статусот на
експерт за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, како и начинот и постапката за
вклучување и исклучување од листата на експерти (Службен весник 33/06 ).
5
Правилник за формата, содржината, постапката и начинот за изработка на извештајот за соодветноста на
студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, како и постапката за овластување на
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При подготовката на мислењето за обемот на студијата за оцена на влијанието врз
животната средина МЖСПП треба да ги земе предвид мислењата на инвеститорот и
мислењата добиени по објавувањето на решението од утврдувањето на потребата од
ОВЖС.
По завршувањето на утврдувањето на обемот може да се започне со подготовка на
студијата за ОВЖС. Инвеститорот ја подготвува студијата за ОВЖС и ја поднесува до
МЖСПП во пишана и во електронска форма.
Специфичната содржина на студијата за ОВЖС е пропишана во Правилникот за
содржината на барањата што трeба да ги исполнува студијата за оцена на влијанието
на проектот врз животната средина (Службен весник 33/06). Инвеститорот што ја
подготвува студијата за ОВЖС е обврзан да ангажира најмалку едно лице од листата на
експерти што ќе ја потпише студијата за ОВЖС како одоговорно лице за нејзиниот квалитет.
МЖСПП објавува дека студијата за ОВЖС за определен развоен проект е подготвена и
достапна за јавноста во најмалку еден дневен весник достапен на територијата на целата
држава или на локална радио-/ТВ-станица, додека нетехничкиот извештај на студијата се
објавува на веб-страницата на МЖСПП. Студијата за ОВЖС се поднесува за консултации
до општината или до градот Скопје, на територијата каде што ќе се изведува проектот, со
цел да се добијат нивните забелешки и мислења.
Во текот на оваа фаза МЖСПП е обврзано да спроведе јавна расправа и да обезбеди
достапност на информациите потребни на јавноста за нејзино учеството за време на јавната
расправа. МЖСПП го поднесува извештајот до органите на јавната администрација
одговорна за изведување на активностите од развојниот проект.
Ревизијата е процес на проверка на соодветноста на студијата за ОВЖС. Извештајот за
соодветноста на студијата за ОВЖС го подготвува МЖСПП или лица од Листата на експерти
за ОВЖС воспоставена во јуни/јули 2009 од МЖСПП. Изготвувањето на извештајот се прави
врз база на студијата за ОВЖС, како и врз база на мислењата поднесени за студијата за
ОВЖС. Во извештајот треба да стои дали студијата за ОВЖС ги исполнува барањата, дали
предлага услови што треба да бидат поставени во дозволата за изведување на проектот,
како и мерки за спречување и намалување на негативните влијанија.
Специфичната форма, содржината, процедурата и начинот на изведување на извештајот за
6
соодветноста на студијата за ОВЖС се дадени во подзаконски акт .
Врз база на студијата за ОВЖС, на извештајот за соодветноста на студијата за ОВЖС, на
јавната дебата и добиените мислења МЖСПП издава Решение за доделување или
недоделување дозвола за спроведување на проектот.
Решението содржи оцена дали студијата за ОВЖС ги исполнува барањата, условите под кои
се издава согласноста за реализација на проектот, како и мерките за спречување и
намалување на штетните влијанија. МЖСПП го поднесува решението до инвеститорот, до
органот на државната администрација одговорна за издавање дозвола или решение за
спроведување на проектот, како и до општината или до градот Скопје на чија територија ќе
се изведува проектот.
Решението треба да се објави во најмалку еден дневен весник достапен на територијата на
целата земја, на веб-страницата, како и на огласната табла на МЖСПП.
Врз база на решението за доделување дозвола за реализација на проектот, органот
надлежен за издавање дозвола за реализација на проектот ја издава дозволата за
изведување на проектот.
Ова се само главните вертикални чекори за ОВЖС, како главни фази на процедурата. Има
голем број хоризонтални активности и акции преземени од страна на различни вклучени
лицата од листата на експерти за оцена на влијанието врз животната средина што ќе го изготват
извештајот (Службен весник 33/06 ).
6

Правилник за формата, содржината, постапката и начинот за изработка на извештајот за соодветноста на
студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, како и постапката за овластување на
лицата од листата на експерти за оцена на влијанието врз животната средина што ќе го изготват
извештајот (Службен весник 33/06 ).
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страни, претставени на Слика 3.Специфичните улоги и одговорности на секоја вклучена
страна во процедурата за ОВЖС се анализирани посебно и се претставени во
Табела 5. Големиот број акции, административни процедури и учеството на различни
заинтересирани страни со нивните лични потреби и приоритети ја покажува комплексноста
на постапката за ОВЖС.
Табела 5. Улоги и одговорности на вклучените страни во постапката за ОВЖС

Одговорен орган/
институција

Улоги и одговорности
-

Инвеститор/предлагач

-

Министерство за
животна средина и
просторно планирање
(Управа за животна
средина, Канцеларија
за комуникација со
јавноста)

-

Останати
министерства и
државни институции и
единици на локалната
самоуправа
Министерство за
надворешни работи

-

-

Експерти од листата
на експерти

-

поднесува до МЖСПП известување за намерата за
спроведување на проектот
поднесува до МЖСПП барање за утврдување на обемот на
студијата за ОВЖС
ја подготвува студијата за ОВЖС
ја поднесува до МЖСПП студијата за ОВЖС
го добива решението за спроведување на проектот
го објавува известувањето за намера (во минимум еден
национален дневен весник и на веб-страницата на
МЖСПП)
ја спроведува постапката за утврдување потреба од ОВЖС
ја објавува одлуката за потреба од спроведување ОВЖС
(во минимум еден национален дневен весник, на вебстраницата и на огласната табла на МЖСПП)
го утврдува обемот на студијата за ОВЖС за проектот
го издава мислењето за обемот на студијата и го објавува
резимето на мислењето (во минимум еден национален
дневен весник, на веб-страницата и на огласната табла на
МЖСПП)
објавува дека студијата за ОВЖС е готова и достапна за
коментари од јавноста
го објавува нетехничкиот извештај на студијата за ОВЖС
на својата веб-страница
ја организира јавната расправа
го подготвува записникот од јавната расправа и го објавува
на својата веб-страница
го подготвува извештајот за соодветноста на студијата за
ОВЖС
го објавува извештајот за соодветноста на студијата во
минимум еден национален дневен весник и на својата вебстраница
го издава решението за (не)спроведување на проектот
го објавува решението во минимум еден национален
дневен весник, на веб-страницата и на огласната табла на
МЖСПП
ја воспоставува листата на експерти за ОВЖС
обезбедуваат информации потребни за дефинирање на
обемот на студијата за ОВЖС и за нејзиното изготвување и
обезбедуваат консултации за време на утврдувањето на
обемот
даваат свое мислење за време на процесот на консултации
со јавноста
учествува во процесот на прекугранична ОВЖС во
Македонија и во други земји за време на официјалното
известување за намерата за изведување на проектот
учествуваат во утврдувањето на обемот на студијата за
ОВЖС за проектот (опционо)
ја изготвуваат студијата за ОВЖС
го подготвуваат извештајот за соодветноста на студијата за
ОВЖС (опционо)
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Одговорен орган/
институција

Улоги и одговорности
-

НВО

-

Државен инспекторат
за животна средина

-

4.4.2.

поднесуваат мислење за известувањето за намера
поднесуваат до владина комисија жалба по повод
решението за утврдување потреба од ОВЖС
поднесуваат писмени мислења/ коментари на студијата за
ОВЖС и земаат учество за време на јавната расправа
поднесуваат до владина комисија жалба по повод
решението за (не)спроведување на проектот
поднесуваат до суд барање за привремена мерка забрана
за спроведување на проектот
проверува дали е подготвена студија за ОВЖС за проектот
и дали истата е поднесена до МЖСПП
проверува дали за проектот што се спроведува е издадено
решение за издавање дозвола
следи дали се спроведуваат мерките за ублажување на
влијанијата што се предложени во студијата за ОВЖС
го ограничува или го забранува спроведувањето на
проектот за кој не е издадено решение за издавање
дозвола за спроведување на проектот

Процедура за прекугранична оцена на влијанието врз животната
средина

Во посебни услови, кога планираниот развоен проект може да има негативни влијанија врз
животната средина и врз здравјето на луѓето на територијата на друга земја, засегнатата
држава може да биде вклучена во процедурата за ОВЖС за проектот преку процедурата за
прекугранична ОВЖС.
Конвенцијата Еспо ги опфаќа прашањата поврзани со
прекуграничните влијанија од развојните проекти што ги надминуваат границите меѓу
државите. Како потписник на Конвенцијата, Македонија ги има вклучено нејзините барања во
националното законодавство (Закон за животна средина, Поглавје XI, членови 93-94).
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Слика 4. Прекугранична постапка за ОВЖС кога проектот се изведува во Македонија
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Ова се однесува и кога е планирано проектот да се изведува во Македонија и кога е
планирано проектот да се изведува во друга земја (Слика 4 и Слика 5). Државата на чија
територија треба да се изведува проектот треба да ги извести засегнатите држави за
намерата за изведување на проектот. Официјално известување за намерата за започнување
на проектот треба да се испрати до засегнатата држава. Во случајот кога засегнатата
држава е заинтересирана да учествува во процесот за ОВЖС, студијата за ОВЖС треба да
биде достапна за коментари од јавноста на засегнатата држава на официјалниот јазик на
засегнатата држава.

Слика 5. Прекугранична постапка за ОВЖС кога проектот се изведува во друга држава
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Организирањето на јавната расправа е опционо и зависи од засегнатата држава дали ќе
организира јавна расправа во најпогодените подрачја од изведувањето на проектот.
Добиените мислења и коментари од јавноста и од релевантните институции од засегнатата
држава треба да бидат земени предвид во извештајот за соодветноста на студијата и при
донесувањето на решението за доделување дозвола за (не)спроведување на проектот.
Засегнатата држава треба да биде информирана за решението за доделување дозвола за
(не)спроведување на проектот. Кога се планира изведба на проект со можни негативни
прекугранични влијанија на територијата на друга држава, процедурата за ОВЖС за
Македонија би се спроведувала според националното законодавство на другата држава и
меѓународните конвенции што го регулираат ова прашање. За некои развојни проекти
државата во која се спроведува проектот и засегнатите држави можат да склучат
билатерални договори за детално регулирање на процедурата за ОВЖС за конкретниот
проект.

4.5. Дијаграм на постапката за СОЖС
4.5.1.

Постапка за стратегиска оцена на влијанието на планскиот документ врз
животната средина (СОЖС)

Главните принципи на националната постапка за СОЖС се пропишани во Законот за
животна средина (Поглавје X, членови 65-75). Шемата на националната постапка за СОЖС е
претставена на Слика 6.
Стратегиската оцена на животната средина се спроведува за стратегии, планови и
програми (стратешки документи) што се подготвуваат од државните институции и од
единиците на локалната самоуправа, а што би можеле да имаат влијание врз животната
средина и врз животот и здравјето на луѓето. Критериумите за неопходноста од подготовка
на извештај за СОЖС за определени стратешки документи се регулирани со подзаконски
7,8
акти .
Институцијата што го подготвува стратешкиот документ, исто така, го подготвува и
извештајот за стратегиска оцена на животната средина, кој е дел од стратешкиот
документ. Пред да биде подготвен извештајот за СОЖС, треба да се спроведе процедура за
утврдување на обемот на извештајот од страна на институцијата/органот што го подготвува
планскиот документ. Извештајот за СОЖС треба да биде подготвен од минимум еден
експерт од Листата на експерти за СОЖС воспоставена во јуни/јули 2009. Содржината на
извештајот за СОЖС е пропишана со подзаконските акти, како и процедурата за
9,10
воспоставување на листата на експерти за СОЖС .
Нацрт-верзијата на стратешкиот документ, вклучувајќи го и извештајот за СОЖС, се
отворени за коментари од јавноста и од останатите државни и приватни институции.
Извештајот, исто така, се поднесува за добивање мислење од Министерството за животна
средина и просторно планирање. Институцијата/органот што го подготвува стратешкиот
документ подготвува извештај од добиените мислења и коментари од јавноста и од
институциите и го дополнува извештајот за стратегиска оцена на животната средина со овие
коментари и мислења.

7

Уредба за стратегиите, плановите, програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и
програми, за кои задолжително се спроведува постапката за оцена на нивното влијание врз животната средина
и врз животот и здравјето на луѓето (Службен весник 153/2007).
8
Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи би
можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето (Службен весник 144/2007).
9
Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на животната средина (Службен весник
153/2007).
10
Правилник за воспоставување на листата на експерти за СОЖС, процедурата за спроведување на испитот
за експерти за СОЖС, воспоставување на комисијата за оценка на знаењето на експертите за СОЖС
(Службен весник 129/2007).
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Слика 6. Дијаграм на националната постапка за СОЖС

Извештајот за соодветноста на извештајот за стратегиска оцена на животната средина
се подготвува од страна на МЖСПП или од експерт од листата на експерти за СОЖС.
Стратешкиот плански документ заедно со извештајот за СОЖС се усвојува од релевантната
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институција/надлежен орган одговорен за усвојување на планскиот документ.
Институцијата/надлежниот орган што го подготвува стратешкиот документ ги следи ефектите
од спроведувањето на стратешкиот документ и во случај на негативни влијанија врз
животната средина треба да го извести МЖСПП.
Главните улоги и одговорности во процедурата за СОЖС се дадени во Табела 1.
Табела 1. Улоги и одговорности на вклучените страни во процедурата за СОЖС

Одговорен орган/
институција

Улоги и одговорности
-

дефинирање на обемот на извештајот за стратегиска оцена на
животната средина

-

подготовка на извештајот за стратегиска оцена на животната
средина

Министерство за
економија

-

објавување информации за нацрт-стратешкиот документ и за
извештајот за СОЖС

Министерство за
транспорт и врски

-

објавување информации за процесот на консултирање на
јавноста

Министерство за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство

-

подготовка на извештај од добиените коментари и мислења

-

комплетирање на извештајот за СОЖС со добиените коментари
и мислења

-

следење на ефектите од спроведувањето на стратешкиот
документ

-

информирање на МЖСПП за негативните
спроведувањето, во случај истите да се појават

-

давање мислење за стратешкиот документ и за извештајот за
СОЖС

-

подготвување извештај за соодветноста на стратешката оцена
на животната средина

-

воспоставување листа на експерти за СОЖС

-

вклученост во процесот на прекугранична СОЖС за време на
официјалното известување за намерата за подготовка и
усвојување на стратешкиот документ поднесен од Република
Македонија до засегнатата држава или од засегнатата држава
до Република Македонија

експерти од листата на
експерти за СОЖС

подготовка на извештајот за стратегиска оцена на животната
средина

-

подготовка на извештајот за соодветноста на извештајот за
СОЖС

НВО

-

учество за време на процесот на консултации со јавноста

Институција што го
подготвува
стратешкиот документ:

Министерство за
локална самоуправа
Министерство за
животна средина и
просторно планирање

влијанија

од

Единици на локалната
самоуправа

Министерство за
животна средина и
просторно планирање

Министерство за
надворешни работи
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Слика 1. Прекугранична постапка за СОЖС кога планските документи треба да се подготват
и да се усвојат во друга земја
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Во случај планираниот стратешки документ да има негативни влијанија на територијата на
друга земја, било во Македонија (ако стратешкиот документ е планиран во друга земја), било
во друга засегната држава (во случај стратешкиот документ да се планира во Македонија),
државата во која стратешкиот документ ќе се спроведува треба да ја информира
засегнатата/ите држава/и за документот. Во случај засегнатите држави да го искажат својот
интерес да учествуваат во прекуграничната СОЖС, целокупната документација за процесот
на СОЖС треба да им биде доставена и треба да се спроведе процес на консултации со
јавноста и институциите од засегнатите држави.
Дијаграмите на Слика 1 и Слика 2 ги претставуваат аспектите на прекуграничната СОЖС
процедура.

Слика 2. Прекугранична постапка за СОЖС кога планските документи треба да се подготват
и да се усвојат во Македонија
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4.6. Учество на јавноста во постапката за ОВЖС/СОЖС
Во суштината на процесот за ОВЖС постои можност за активно учество на јавноста низ
разните чекори на процедурата. Главните цели на учеството на јавноста се:
•

да се добие локално и традиционално знаење што би можело да биде
корисно при донесувањето на одлуките;

•

да помогне во размислувањата за алтернативите и мерките за ублажување;

•

да осигури дека главните влијанија не се занемарени, а придобивките се
максимални;

•

да го намали конфликтот преку рано идентификување на „проблематичните“
прашања;

•

да обезбеди можност јавноста да може да влијае врз дизајнот на проектот на
позитивен начин (создавајќи чувство за сопственост на предлог-проектот);

•

да ја подобри транспарентноста на целокупниот процес за ОВЖС и да ја
зголеми довербата на јавноста во целокупниот процес.

Има неколку нивоа на вклучување на јавноста, како: информирање, консултирање, учество и
преговарање (дискутирање со релевантни аргументи) и сите теоретски нивоа се вклучени во
националната легислатива и практичната секојдневна работа на оценување (помалку или
повеќе).
Учеството на јавноста во националните постапки за ОВЖС и СОЖС се регулирани со
Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07 и 159/08) и со
меѓународните конвенции што Македонија ги има потпишано и ратификувано. Практичното
учество на јавноста се остварува преку: a) објавување на информациите пред јавноста; б)
учество на јавноста, при што јавноста активно може да биде вклучена во јавните дискусии и
писмено да ги поднесува своите мислења во различни фази од процедурите за
ОВЖС/СОЖС; в) преку механизмот за пристап до правдата, кога јавноста може да влијае врз
донесувањето одлуки преку поднесување жалби до судот или до второстепена комисија на
владата.
Вклученоста на јавноста
случај тоа се постапките
секоја фаза од процесот
бидат задоволителни за
несогласувања.

од самиот почеток на процесот на донесување одлуки (во нашиот
за ОВЖС и СОЖС) и одржувањето на таа вклученост за време на
се многу важни. На овој начин одлуките што ќе бидат донесени ќе
најголемиот дел од јавноста и ќе бидат спречени понатамошните

Според националното законодавство јавноста е вклучена во секој чекор од постапката за
ОВЖС (Слика 7). Секоја одлука донесена за време на процесот треба да биде објавена во
соодветен медиум, а јавноста може да ги следи и да учествува низ различни чекори од
постапката: објавување на известувањето за намерата за спроведување на проектот,
објавување на одлуката од утврдувањето на потребата за ОВЖС, објавување на резимето
од мислењето за обемот на студијата, известување за достапноста на студијата за ОВЖС,
објавување на нетехничкото резиме на студијата за ОВЖС, објавување на извештајот за
соодветноста на студијата, објавување на одлуката за издавање решение за
(не)спроведување на проектот.
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Слика 7. Учество на јавноста во постапката за ОВЖС
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Јавноста може да ги искаже своите мислења за студијата за оцена на влијанието врз
животната средина за време на јавната расправа организирана од страна на
Министерството за животна средина и просторно планирање, како и преку поднесување
мислења во пишана форма до МЖСПП. Друг чекор каде што јавноста може да го искаже
своето мислење е известувањето за намера за спроведување на проектот, но ова не е многу
јасно дефинирано во националното законодавство и може да се одредува од случај до
случај.
Јавноста може да поднесе жалби за следните донесени одлуки: a) одлуката донесена во
процесот на утврдување потреба од студија за ОВЖС и б) одлуката за издавање решение за
(не)спроведување на проектот. Овие жалби можат да се поднесат до второстепена владина
комисија. Јавноста исто така може да поднесе до судот барање за времена мерка забрана
за спроведување на проектот против дозволата за изведување на проектот.
Учеството на јавноста во постапките за ОВЖС и СОЖС во прекуграничен контекст е
регулирано со барањата на националното законодавство за информирање и учество на
јавноста во земјата каде што проектот или планскиот документ се планира да се спроведува
или се регулира со билатерални договори меѓу земјите за подетално регулирање на ова
прашање.
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5. ЕФИКАСНОСТА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПОСТАПКИТЕ ЗА
МАКЕДОНИЈА

ОВЖС/СОЖС ВО

Главните заклучоци од истражувањето во проектот се презентирани во ова поглавје.
Ефикасноста на спроведувањето на постапките за ОВЖС/СОЖС е претставено низ
гледиштата на различни вклучени страни во процедурите, со цел процедурите да се оценат
што е можно пообјективно, како и подобро да се разберат потребите и приоритетите за
подобрување предложени од сите вклучени страни во обата процеса. Како што покажуваат
дијаграмите на постапките за ОВЖС/СОЖС (претставени во Поглавјето 5), вклучувајќи го и
прекуграничниот контекст и вклученоста на јавноста, има голем број заинтересирани со
различни улоги, одговорности и очекувања од обата процеса.
Во дистрибуираните прашалници имаше голем број најразлични фокусирани прашања чии
одговори ја рефлектираат ефикасноста на постапките. Главните заклучоци се презентирани
во посебни потпоглавја според изјавите/одговорите на вклучените страни на затворените и
отворените прашања.

5.1. Како официјалниот прогрес-мониторинг го оценува статусот на апроксимација
на директивите за ОВЖС/СОЖС како хоризонтални прашања од областа на
животната средина?
Земајќи предвид дека процесот на апроксимација ги вклучува сите три сегменти транспонирање на законодавството на ЕУ во националното законодавство, имплементирање
на барањата од законодавството на ЕУ во практиката, како и спроведување на процедурите
- годишниот мониторинг од страна на Европската комисија се однесува на моменталната
ситуaција и на статусот со сите поглавја во процесот на проширување.
За хоризонталниот сектор за животна средина, каде што прашањата за ОВЖС/СОЖС имаат
најзначајна улога, мислењето на Европската Унија е следното:
„Постигнат е одреден напредок во областа на хоризонталното законодавство.
Законодавството за спроведување наменето за транспонирање на acquis за
стратегиска оцена на животната средина беше усвоено, но сé уште не е целосно
усогласено. Барањата за оцена на влијанието на определени проекти врз животната
средина (ОВЖС) во однос на информирањето и консултирањето на јавноста сé уште не
се примененуваат соодветно. Донесен е Законот за изменување и дополнување на
Законот за животна средина и се усвоени подзаконските акти, со цел да се
транспонираат барањата за пристап на јавноста до информациите за животната
средина. Подзаконските акти во врска со учеството на јавноста сé уште не се целосно
11
усогласени. ”
Според Националната стратегија за апроксимација на животната средина за Република
Македонија (усвоена во 2008 година од страна на Владата на Македонија), како одговор на
сите барања за апроксимација за ОВЖС и СОЖС “може да се каже дека недостатоците во
статусот на спроведување не се резултат на неразбирање на текстот на двете
директиви, туку недостаток на ресурси и капацитет за спроведување на директивите
12,13
.”
во согласност со нивните барања
За прашањата за ОВЖС тоа би значело следното:

a) административните процедури се поставени;
б) сите одговорни органи за водење на известувањето за намера, утврдувањето
потреба од ОВЖС и нејзиниот обем, процедурите за прегледување на студијата за
11

Извештај за напредокот на Република Македонија во 2008 во прилог на соопштението на Комисијата до
Европскиот парламент и до Советот {КОМ(2008) 674}.
12
План за спроведување на директивата за ОВЖС (ЕИА) во рамките на Националната стратегија за
имплементација на животната средина за Македонија (усвоена во февруари 2008).
13
План за спроведување на директивата за СОЖС (СЕА) во рамките на Националната стратегија за
имплементација на животната средина за Македонија (усвоена во февруари 2008).
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ОВЖС и оценување на нејзината соодветност, издавањето на одлуката за
доделување дозвола за спроведување на проектот, прекуграничното влијание и
учеството на јавноста низ целиот процес на постапката за ОВЖС се утврдени –
Министерството за животна средина и просторно планирање (Управата за животна
средина);
в) прирачниците и методологиите се достапни;
г) назначени се инспектори да го следат издавањето дозволи, а оние што во
моментот во МЖСПП работат на ОВЖС и на процедурите за барање дозволи се
обучени;
д) постојат практики за спроведување на условите од дозволите и мерките што треба
да бидат преземени преку контролен мониторинг на инспекторите;
ѓ) Канцеларијата за комуникација со јавноста обезбедува услуги на граѓаните, ги
шири информациите за животната средина и обезбедува активно учество на јавноста
во процесот на донесување одлуки во процедурите за ОВЖС (заедно со
стратегиската оцена на животната средина / интегрираното спречување и контрола
на загадувањето), земајќи ги предвид барањата на Архуската конвенција.
Спроведувањето во практиката на целокупната процедура за СОЖС, веќе пропишана во
националното законодавство, сé уште не е започнато на вистински начин. Главните барања
на директивата за СОЖС се веќе поставени и законските и подзаконските акти го велат
следното:
а) Министерството за животна средина и просторно планирање, Секторот за одржлив
развој се одговорни за правење нацрт-предлози и/или усвојување стратешки оцени,
планови или програми и за подготвување извештаи за животната средина;
б) Како одговорни министерства чии планови и програми би можеле да имаат
влијание врз животната средина се идентификувани следните: Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за транспорт и врски,
Министерството за економија, Министерството за здравство и Министерството за
локална самоуправа;
в) Плановите и програмите што се очекува да бидат подготвени во 14 различни
сектори (енергетика, рударство, управување со водите и отпадот, транспорт, локален
и
регионален
развој,
земјоделие,
шумарство,
рибарство,
индустрија,
телекомуникации, туризам и планирање и употреба на земјиштето) се веќе
идентификувани и за нив треба да се спроведе процедура за СОЖС во случај да
имаат влијание врз животната средина.
Овие две перспективи се однесуваат на напредокот во правното транспонирање на
барањата на директивите за ОВЖС (EIA) и СОЖС (SEA) и добрата институционална
поставеност како прв чекор во целосното спроведување на постапките за ОВЖС и СОЖС.

5.2. Статусот на спроведување на постапката за ОВЖС видена од страна на
вклучените страни на национално ниво
5.2.1.

Министерство за животна средина и просторно планирање – Управа за
животна средина

Главните заклучоци од дискусиите и пополнетиот прашалник од страна на одговорните лица
во Управата за животна средина можат да се сумираат во следното.
Има само пет постојано вработени и двајца вработени на договор на определено време што
работат во Управата за животна средина – Одделение за ОВЖС, кои на годишно ниво
обработуваат околу 1000 до 2000 барања за постапки за ОВЖС или постапки за елаборати
за влијание на проектот врз животната средина.
Процедурата за развојните проекти што не припаѓаат на оние проекти од Прилог I и од
Прилог II од Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на
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кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за ОВЖС (Службен весник
74/05) е поедноставна од целосната постапка за ОВЖС и инвеститорот треба да подготви
само елаборат за заштита на животната средина за проектот, при што треба да се наведат
главните негативни ефекти врз елементите на животната средина. Може да се каже дека е
тоа „поедноставена постапка за ОВЖС без учество на јавноста“. Процедурата е пократка,
поевтина и инвеститорите чии проекти припаѓаат на Прилог II повеќе сакаат да подготват
елаборат за заштита на животната средина и да ја избегнат целосната постапка за ОВЖС.
Поради недостиг на знаење на инвеститорите што сакаат да спроведат помали развојни
проекти што не се наведени во проектите во Прилог I или во Прилог II, за кои треба да се
спроведе постапка за ОВЖС, испраќаат известување за намера до МЖСПП, чекајќи одговор
и одлука дали треба да подготват елаборат или треба да поминат низ целосната постапка за
ОВЖС и да подготват студија за ОВЖС. Така, до МЖСПП стигнуваат голем број
известувања за намера на кои одговорните лица треба да одговорат.
Само тројца постојано вработени (едниот има искуство подолго од пет години, другите имаат
искуство од една до две години) работат на спроведување на постапката за ОВЖС, а
другите работат на прегледување на елаборатите за заштита на животната средина.
Степенот на едукација и знаење за специфичните прашања од ОВЖС, вклучувајќи и
различни методи и техники, за сите вработени е оценет како слаб и недоволен поради
краткиот период на работење и недостигот од специјализирани курсеви и обуки за
помладите вработени. Покрај познавањето на правните документи (законски и подзаконски
акти и ратификувани конвенции) тие треба да бидат свесни за концептот на прашањата за
ОВЖС и СОЖС, за методите, техниките и алатките за идентификување на интеракцијата
помеѓу проектните активности и различните елементи на животната средина.
Потребите од програми за зајакнување на капацитетот и размена на искуства од областа на
ОВЖС/СОЖС, практични посети во други земји и обуки за учење преку работа, како и
зголемување на бројот на вработените беа посочени од страна на официјалниот
претставник како многу значајни за непреченото спроведување на постапката за ОВЖС.
Во периодот 2007-2008 имало поднесено десет известувања за намери за нови развојни
проекти за кои е започната целосна постапка за ОВЖС, а за три проекти целосната постапка
е завршена. Во Табела 6 се претставени неколку развојни проекти за кои се изведува
постапка за ОВЖС.
Табела 6. Листа на развојни проекти за кои е изведена целосна постапка за ОВЖС

Развоен проект
Управување со урбаните
отпадни води во
Македонија –
пречистителна станица за
отпадни води во Прилеп

Статус на процедурата
за ОВЖС

Тип на инвеститорот
ЕУ–ИПА фондови

Завршена

Влада на Република
Македонија
Општина Прилеп

Изградба на делницата
Демир Капија-Смоквица (E75 Коридор X)

Завршена

Физибилити студија за
пречистителна станица за
отпадни води за град
Скопје

Процедурата е во тек
(студијата за ОВЖС е
подготвена и јавната
расправа е одржана во
јануари 2009 година)

Изградба на ветерници
(ветерен парк) во близина
на Крушево

Процедурата е во тек
(студијата за ОВЖС е
подготвена и јавната
расправа е одржана во
декември 2008 година)

Влада на Република
Македонија (Агенција за
државни патишта)
ЕУ–ИПА фондови
JICA – Влада на Јапонија
Влада на Република
Македонија
Град Скопје
Приватен инвеститор
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Развоен проект

Статус на процедурата
за ОВЖС

Пречистителна станица за
отпадни води во Берово

Процедурата е во тек

Преработка на индустриски
отпад од депонија, село
Јегуновце

Процедурата е во тек

Изградба на дел од патот
E-75 (M-1) ТабановцеКуманово

Завршена

Тип на инвеститорот
Приватен инвеститор
Влада на Швајцарија
Приватен инвеститор

Влада на Република
Македонија (Агенција за
државни патишта)

Вкупната инвестиција за сите развојни проекти е повеќе од една милијарда евра. За сите
споменати проекти најголемиот број од одлуките донесени во текот на постапката за ОВЖС
се објавени на веб-страницата на МЖСПП. Во секој случај, сé уште треба да се работи на
подобар, транспарентен и организиран начин при презентирањето на сите документи, со цел
јавноста да биде навреме информирана и вклучена во процесот за ОВЖС.
Одговорен сектор за пренесување на сите информации и податоци до јавноста, со цел да
иницира нејзино активно учество, е Канцеларијата за односи со јавноста при МЖСПП. Тие ги
објавуваат сите информации од постапката за ОВЖС на веб-страницата и во дневните
весници, како и им помагаат на своите колеги од Управата за животна средина во
организирањето на јавната расправа. Во нивната канцеларија има можност да се прочита
копија од студијата за ОВЖС за проектот пред јавната расправа. Исто така, тие се одговорни
да ги примат писмените коментари од јавноста што се однесуваат на која било фаза од
постапката за ОВЖС и од студијата за ОВЖС.
При посета на веб-страницата на МЖСПП (www.moepp.gov.mk), каде што се наоѓаат
информациите за ОВЖС, ќе може да се преземат само следните информации: a)
известувања за намера за спроведување проект; б) известување за достапноста на текстот
на студијата за ОВЖС; в) информации за јавната расправа; г) записник од јавната расправа
(само за последните две-три јавни расправи) и д) решението за (не)спроведување на
проектот.

Најдобра привремена практика
Поради фактот дека листата на експерти за ОВЖС сé
уште не е воспоставена(април 2009), се спроведува нова,
интерна форма на експертска консултација меѓу
претставниците на различни сектори во МЖСПП - Управа
за животна средина. Составена е внатрешна Комисија за
оценување на соодветноста на студијата за ОВЖС за секој
развоен проект, а истата е составена од релевантни
професионалци (биодиверзитет, геологија, земјоделие,
итн.), кои доаѓаат од различни сектори.

Јавноста најчесто учествува со давање писмени коментари, особено за студијата за ОВЖС,
но широката јавност и еколошките НВО, како и општините, повеќе сакаат да даваат усни
коментари на студијата за ОВЖС за време на јавната расправа. Управата за животна
средина испраќа аргументирано објаснување за одбивањето на доставените писмени
коментари добиени од заинтересираните страни.
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Генерално, одговорните лица го оценија учеството на јавноста како минимално до
задоволително (во просек 10-30 луѓе се присутни на јавните расправи). Нема поднесено
ниедна жалба до Второстепената владина комисија.
Само една прекугранична постапка за ОВЖС била спроведена досега за развојниот проект
„Изградба на автопатот Демир Капија - Смоквица (дел од Коридор X)”. Релевантните
владини институции во Грција биле информирани од страна на Министерството за животна
средина и просторно планирање преку Министерството за надворешни работи за почетокот
на постапката за ОВЖС за проектот што би можел да има негативни прекугранични
влијанија.
Процедурата што следува по завршувањето на процесот за ОВЖС (мониторинг и оценка на
применетите мерки за ублажување на влијанијата и еколошките перформанси на проектот)
се применети само при спроведувањето на проектот во изведба „Изградба на обиколница Скопје“, од страна на Државниот инспекторат за животна средина. Одговорниот инспектор
изјави дека сите предложени препораки во студијата за ОВЖС се применети за време на
фазата на изградба на обиколницата.
Државниот инспекторат за животна средина има одговорност да провери дали операторот
има студија за ОВЖС или елаборат за заштита на животната средина, како и дали сите
предложени мерки за ублажување на влијанијата се применети. Според нивното искуство,
спроведувањето на предложените мерки не претставува проблем за инвеститорот; проблем
е нереалниот период за спроведување што е договорен или предложен, особено за многу
скапите инвестиции.

Правни и имплементациони недостатоци

Вработените во Управата за животна средина и претставниците на Инспекторатот за
животна средина ги посочија следните недостатоци во спроведувањето и правната
регулатива на постапката за ОВЖС:
а) административниот капацитет на вклучените владини и општински вработени во
процедурата за ОВЖС е недоволен;
б) има недостиг на знаење и искуство кај сите вклучени во постапката за теоретските и
практичните методи и техники за ОВЖС;
в) вработените вклучени во постапката имаат потреба од специјализирани практични
посети, обуки и учење преку конкретни примери – learning by doing;
г) има потреба од изготвување подзаконските акти што се однесуваат на елаборатите за
заштита на животната средина (со цел да се направи јасна разлика помеѓу проектите
од Прилог II и помалите проекти што се однесуваат на членот 24 од Законот за
животна средина);
д) изготвувањето на измените на постоечките правни акти и интервенцијата на
времетраењето на процедурата за ОВЖС, како и измените во диференцијацијата на
проектите во Прилог I и Прилог II се од есенцијално значење;
ѓ) треба да се организираат специјализирани обуки и водство за процедурата што
следува по завршувањето на процесот за ОВЖС, каде што треба да бидат вклучени
и инспекторите за животна средина;
е) одговорните лица што се занимаваат со постапката за ОВЖС треба да бидат
вклучени, па дури и делумно, во постапката за СОЖС поради сличностите меѓу
процесите на ОВЖС и СОЖС.
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5.2.2.

Како останатите владини институции се вклучени во процесот на ОВЖС
и нивните ставови за практичното спроведување на постапката за ОВЖС?
Анализата беше спроведена врз база на 6 одговорени прашалници од страна на
институциите претставени во Прилог VI и таа го покажува следното:
a) главните останати владини институции вклучени во постапката за ОВЖС се
свесни за нивните одговорности при истата (84%);
б) за време на фазата на утврдување на обемот на студијата за ОВЖС, 33% од
интервјуираните институции одговориле дека биле консултирани да помогнат
при утврдувањето на обемот на студијата за ОВЖС;
в) најчесто инвеститорот е тој што бара податоци и информации од релевантните
институции пред изготвувањето на студијата за ОВЖС, па така 67% од
останатите владини институции (министерства, агенции) одговориле дека ги
обезбедуваат бараните информации за инвеститорот (Слика 8).

Обезбедени информации за време на
утврдувањето на обемот

Спроведени консултации за обемот на ОВЖС
Студијата

Свесност за одговорностите во постапката за
ОВЖС

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Слика 8. Вклученоста на останатите владини институции во постапката за ОВЖС

Видот на информациите што инвеститорите најчесто ги бараат од останатите владини
институции за време на подготовката на студијата за ОВЖС може да се сумираат на
следниот начин: a) податоци за интензитетот на сообраќајот, употребата и планирањето на
земјиштето, бројот на возила, информации за инфраструктурата; б) зона на експропријација,
технички податоци за главниот дизајн на проектот.
Главните информации што инвеститорите ги побарале, но институциите не ги поседувале
бидејќи не се одговорни да ги собираат, обработуваат и даваат се различни статистички
податоци главно за прашањата од типот флора и фауна, вид на шума, водни ресурси.
80%
60%
40%
20%
0%
Има одговорно лице за обезбедување информации за време на постапката за ОВЖС
Институцијата дава писмени коментари/учествува на јавните расправи
Коментарите биле прифатени

Слика 9. Владините институции даваат коментари на студиите за ОВЖС
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Многу значаен одговор е фактот дека скоро 67% од институциите имаат одговорно лице за
обезбедување информации и податоци за ОВЖС и дека веќе се активни за време на јавните
расправи и поднесуваат писмени коментари (претставени на Слика 9).
Накратко, 67% од останатите владини институции сметаат дека постапката за ОВЖС се
спроведува на ефикасен начин, а останатите не одговориле.
5.2.3.

Кое е мислењето на општините – единиците на локалната самоуправа за
ефикасноста на спроведувањето на постапката за ОВЖС?

Вкупно 36 општини (од вкупно 85 во Македонија) одговориле на прашалникот со прашања за
ефикасното спроведување на постапката за ОВЖС и нивната вклученост во сите фази
според нивните одговорности.
Од сите општини што одговориле на прашалникот, 91% истакнале дека се запознаени со
процедурата за ОВЖС.
Околу 28% од општините одговориле дека нивната општина се јавила како инвеститор на
развојни проекти за кој биле спроведени процедури за оцена на влијанието (и елаборати за
заштита на животната средина и целосни постапки за ОВЖС).
Главно станува збор за инфраструктурни проекти (пречистителни станици за отпадни води,
канализациони мрежи, реконструкција на геотермалните системи, водоснабдување,
реконструкција на локалните патишта и изградба на фарми). Неколку од овие општини инвеститори (20%) изразиле мислење дека постапката била неефикасна, нагласувајќи ги
главните недостатоци:
a) недостиг на знаење за постапката, што резултира со некомплетни барања и
недостиг на ширење на информациите за спроведување на проектот;
б) неадекватна постапка за издавање на релевантната документација.
Десет општини одговориле дека биле изведени процедури за оцена на влијанието за
проектите финансирани од приватен инвеститор на нивната територија и главно овие
проекти се фокусирани на: поставување базна станица за мобилни телефони (Тетово),
ветерен парк (Крушево), бензиски станици, преработувачки капацитети (Аеродром), студија
за управување со отпадот (Охрид), прехранбена индустрија, преработка на млеко и рибници
(Брвеница), канализациона мрежа и преработувачки капацитети (Штип) и свињарска фарма
(Чашка).
Што се однесува до консултативниот процес и ширењето на информациите за време на
процесот за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, одговорите се
сумирани и претставени на
Слика 10.
На децентрализирано општинско ниво, само 46% од општините што одговориле имаат
одговорно лице што се занимава генерално со прашањата за ОВЖС (обезбедување
информации и податоци за инвеститорите, спроведување консултации со одговорните лица
за време на фазата за определување на обемот на студијата, итн.). Со процесот на
децентрализација единиците на локалната самоуправа играат многу значајна улога во
локалното инфраструктурно планирање, во заштитата на животната средина и нејзиното
планирање, како и во обезбедувањето на одржливиот развој на општината. Според новата
законска легислатива за животната средина, тие добиваат многу нови права и обврски, но
нивните административни капацитети се сé уште многу слаби.
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Одговорна личност за ширење на информациите за
оцена на влијание

Бараните информации биле достапни

Не биле побарани инфо од општините при
утврдување на обемот и изработката на Студијата
Никогаш не биле спроведени консултации со
општините за обемот на студијата
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Слика 10. Консултативниот процес со општините

На локално ниво има недостиг на информации што би му биле достапни на инвеститорот за
време на подготовката на студијата за ОВЖС. Најчесто вработените во општината
обезбедуваат генерални информации за инвеститорот за потребата од процедура за ОВЖС,
локации за различни типови одлагање на отпадот во општината, бројот на останати
инсталации во близина на предложената локација на проектот (поврзано со кумулативниот
ефект), статистички податоци за општината, податоци за квалитетот на отпадните води,
информации за урбанистичкото планирање, инфраструктура на локацијата и поседување на
земјиштето.
Општините нагласиле дека следните информации не ги поседувале и за жал не биле во
состојба да му ги обезбедат на инвеститорот: a) хидрометеоролошки податоци – правец на
ветерот, број на сончеви денови,
годишна средна температура, итн.; б) поделба на
одговорностите меѓу локалната самоуправа и управата на националниот парк; в) ниво на
бучавата и ниво на јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење; г) податоци од мониторингот
на загадувањето.
Што се однесува до вклученоста на општините во процесот на учество на јавноста, преку
обезбедување писмени коментари за студијата за ОВЖС, како и на нивното активно учество
на јавните расправи, одговорите покажуваат дека 63% од општините што одговориле не
учествувале во процесот на учество на јавноста за ОВЖС. Скоро сите забелешки/коментари
од страна на општините биле земени предвид за време на процедурата поради фактот дека
забелешките претставувале аргументирани, релевантни и точни податоци/информации.
Само две општини одговориле дека нивните коментари биле одбиени без понатамошно
објаснување (една од нив се однесува на проектната идеја за депонирање радиоактивен
отпад на територијата на општина Сопиште, каде што сите локални институции реагирале на
објавувањето на идејата).
Што се однесува до прашањето за оцена на целокупната ефикасност на процедурите за
оцена на влијанието кога општините биле вклучени, одговорите се: 40% - дека е постапката
ефикасна, 11% ја оцениле постапката како неефикасна, а 49% не одговориле.

Правни и имплементациони недостатоци

Според вработените во општините, главните недостатоци за неефикасност на постапката се
следните:
a) мало или занемарливо влијание на општините во процесот на оцена на влијанието
на проектите врз животната средина;
б) недостиг од одговорно лице за прашањата за ОВЖС во единиците на локалната
самоуправа;
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в) Недостиг од знаење на општинско ниво за целокупната постапка за ОВЖС и за
улогата на општинските службеници.

5.2.4.

Оцена на учеството на јавноста во ОВЖС/СОЖС од страна на
невладините организации

Седум НВО што досега имаат учествувано во постапките за ОВЖС за различни проекти беа
вклучени во истражувањето преку пополнување прашалници. Одговориле шест од нив.
Главната карактеристика за нив е дека тие постојат како НВО околу десет години и работат
на различни теми од животната средина претставени во Табела 7. Членството во секоја од
НВО што одговориле варира од 5 до 250 членови, така што вкупно околу 1000 членови биле
вклучени во истражувачката работа.
Табела 7. Теми на кои работат НВО што одговориле

Одржлив развој

Едукација за
заштита на
животната
средина

Развој на рурален
екотуризам

Промовирање
одржлив
транспорт

Локална агенда 21 и
локален развој

ИСКЗ

Биодиверзитет и
негова заштита

Хидроекологија

Учество на јавноста

ЕМАС

Промоција на
енергетска ефикасност
и на обновливи видови
енергија

Урбана екологија

ОВЖС

Заштита на
водите

Агроекологија

Шумска
екологија

Врз база на нивното искуство и знаење тие имаат учествувано во неколку постапки за ОВЖС
поврзани со следните развојни проекти: a) Пречистителна станица за отпадни води за
општината Сарај; б)Пречистителна станица за отпадни води за градот Скопје; в) ОВЖС за
предлог-проект за инвестиции на локалните самоуправи; г) Изградба на луксузна населба Сончев град - Скопје; д) Изградба на обиколница - Скопје; Изградба на нафтовод СкопјеСолун; ѓ) Изградба на далновод од 400 kW Штип–Радомир.
Развојот и спроведувањето на овие проекти покрива поширок временски период - од 2000 до
2008 година, т.е. процедурата за ОВЖС за некои од нив била спроведена во периодот пред
да биде усвоен новиот закон за животна средина во 2005 година.
Педесет проценти од НВО сметаат дека имаат доволно знаење да ја следат постапката за
ОВЖС, а другите педесет проценти го опишале своето знаење во ова поле како основно.
Најголемиот дел од нив ги следат постапките за ОВЖС за проектите поврзани со темите на
кои работи невладината организација, а помал број НВО ја следат постапката за проектите
што треба да се изведуваат во регионот во кој дејствува организацијата.
На прашањето за начинот на кој ги добиваат информациите за тековните постапки за ОВЖС,
организациите ги посочиле неофицијалните извори (40%), веб-страницата на МЖСПП (30%)
и дневните весници (30%).
Повеќето од нив сметаат дека објавувањата за учеството на јавноста во постапката за
ОВЖС се јасно напишани и ги содржат сите потребни информации, но најголем дел од НВО
сметаат дека временските рокови за информирање на јавноста и учеството на јавноста во
процедурата за ОВЖС се во согласност со Законот за животна средина само за некои
делови од постапката за ОВЖС.
Неколку НВО сметаат дека постојат проекти за кои постапката за ОВЖС не била отворена за
јавноста, иако не посочуваат за кои проекти станува збор.
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Степенот на учество на НВО во различните фази на постапката за ОВЖС може да се види
на Слика 11. 50% од НВО преферираат да ги дадат своите коментари за студијата за ОВЖС
и генерално за постапката за ОВЖС за време на јавната расправа.

16,67%
0%

33,33%

За време на целата постапка за
ОВЖС
За време на јавната расправа
При доделување на дозволата
Не дале одговор

50%

Слика 11. Учеството на НВО во различни фази на постапката за ОВЖС

Најголем дел од НВО поднесуваат писмени коментари за студијата за ОВЖС, а некои од нив
поднесуваат писмени коментари за известувањето за намера. НВО имаат изјавено дека
нивните коментари не се земаат или понекогаш се земаат предвид. Во случајот кога
нивното мислење не било земено предвид, не добиле аргументирано објаснување зошто
било одбиено.
Најголем дел од НВО изјавиле дека нивните коментари за време на јавната расправа не
секогаш биле земени предвид, но некои од НВО (33%) добиле објаснување за одбивањето
на нивните коментари. Коментарите од страна на НВО се главно за податоци и/или
информации што недостасуваат или што се неточни во студијата за ОВЖС, а некои од нив
дале коментари за процедурата за ОВЖС и за мерките за ублажување на влијанијата.
Само 33% од интервјуираните НВО ја користат Канцеларијата за комуникација со јавноста
при МЖСПП за нивно вклучување во процедурата за ОВЖС. Најголем дел од НВО сметаат
дека Канцеларијата за комуникација со јавноста е опремена да обезбеди поддршка на
учеството на јавноста во процедурата за ОВЖС, но сепак НВО имаат спомнато дека има
недостиг на простор за читање на документацијата, дека нема можност за пристап до
податоците за загадувањето и дека нема постојана достапност за копирање на
документацијата.
Вклученоста на пошироката јавност при јавните расправи НВО ја имаат оценето од
незначителна до задоволителна. Педесет проценти од НВО сметаат дека техничките услови
и другите нерегуларности за време на подготовките за јавната расправа биле причината за
незначителното учество на јавноста. На јавноста и НВО им било дозволено слободно да го
искажат своето мислење за време на јавната расправа. Коментарите од јавноста не биле
целосно земени предвид за време на процесот на донесување одлуки за проектот.
До сега НВО немаат поднесено жалби по однос на одлуките донесени од надлежните
институции за време на различните фази од процедурата за ОВЖС.
Според НВО, мерките за ублажување на влијанијата предложени во студијата за ОВЖС
биле спроведени делумно или во многу мал број од спроведените проекти. Една од НВО има
изјавено дека: „Спроведувањето на мерките за ублажување на влијанијата се остварува
во многу мал број случаи, а никогаш кога процедурата ја водат домашни владини
институции“.
На прашањето „Како ја оценувате целокупната транспарентност на целата процедура за
ОВЖС во смисла на информирање и учество на јавноста?“ НВО одговориле на начин
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претставен на Слика 12. На скалата од 1 до 5 еднаков број НВО (33,3%) ја оцениле
транспарентноста помеѓу слаба (2), добра (3) и многу добра (4).

Степен на транспарентност 5
(целосна транспарентност)
Степен на транспарентност 4
Степен на

Степен на

Степен на
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транспарентност

транспарентност
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2
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Степен на транспарентност 1
(воопшто нетранспарентен)
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Слика 12. Транспарентноста на целокупната постапка за ОВЖС оценета од страна на НВО

Главните препораки што ги дадоа НВО за да се подобри ефикасното спроведување на
постапките за ОВЖС и СОЖС и да се зајакне учеството на јавноста се следните:
•

зајакнување на капацитетот и зголемување на бројот на вработени во МЖСПП што
работат на спроведување на постапката за ОВЖС;

•

улогата што МЖСПП ја има во процедурата за ОВЖС да не биде потценувана од
страна на другите министерства;

•

зголемување на капацитетот на јавноста за подобра вклученост во процесот на
учество на јавноста во процедурите за ОВЖС и СОЖС;

•

подобро информирање на јавноста во различни фази на процедурата за ОВЖС;

•

јавните расправи да бидат подолги и да се организираат одделни јавни расправи за
различни заинтересирани страни (експерти, поширока јавност), со што
презентациите и дискусиите би биле на различни нивоа;

•

сите коментари и сугестии од заинтересираните страни да бидат документирани и да
има аргумент за нивното одбивање или прифаќање;

•

мерките за ублажување на влијанијата да се спроведуваат и да се воспостави
мониторинг за нивното спроведување;

•

да се започне со практично спроведување на постапката за СОЖС.

5.2.5.

Одговор од меѓународните финансиски институции и од Мисијата на
Европската унија во Скопје

Светската банка одговори на прашалникот нагласувајќи дека досега биле подготвени студии
за ОВЖС за сите развојни проекти финансирани од Светската банка, а во кои биле
планирани инфраструктурни активности.
Спомнати се следните проекти: „Проект за катастар“ и „Проект за реформа на судовите”,
бидејќи во двата проекта било предвидено градење нови згради. Процедурата за ОВЖС за
проектите финансирани од Светската банка се спроведува според стандардите на Банката.
Според Светската банка, апроксимацијата на македонското законодавство за животната
средина со законодавството за животната средина на ЕУ ја приближува националната
процедура за ОВЖС до процедурата за ОВЖС на Банката. Тимот на Светската банка
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вклучен во проектите за кои се спроведувала постапката за ОВЖС не се соочил со никакви
проблеми при спроведувањето на процедурата во Македонија. Препораката на
Канцеларијата на Светската банка во Скопје за подобрување на спроведувањето на
националната процедура за ОВЖС е следната: „Зајакнат дијалог со невладиниот сектор и
негова вклученост не само при подготвувањето на законите туку и при конкретната
изработка на поединечните студии за ОВЖС“.
За следните проекти финансирани од Европската унија во Македонија биле спроведени
постапки за ОВЖС: „Изградба на делница од Коридорот X (E-75)“ и „Пречистителна станица
за отпадни води во Прилеп“. Процедурите за ОВЖС за споменатите проекти биле
спроведени од националните власти и според националното законодавство. Поради фактот
дека сé уште не е спроведена процедурата за проверка дали националното законодавство е
во согласност со законодавството на ЕУ за животната средина, Мисијата на ЕУ во Скопје сé
уште не е во состојба да одговори дали процедурите за ОВЖС и СОЖС во македонското
законодавство се разликуваат од тие на ЕУ. Според мисијата на ЕУ, „барањата за ОВЖС
поврзани со информирањето и консултирањето на јавноста треба да се применуваат
адекватно” за постигнување поефикасно спроведување на постапката за ОВЖС во
Македонија.
5.3. Анализа на три студии за ОВЖС подготвени за различни развојни проекти
Истражувачкиот тим одбра три студии за ОВЖС подготвени во периодот 2007-2008 од
секторите отпадни води, изградба на патишта и енергетика и спроведе анализа на
транспарентноста на студијата за ОВЖС и дали овие студии ги содржат сите потребни
елементи за подобро разбирање на негативните ефекти од проектот врз елементите на
14
животната средина. Главните заклучоци на истражувачите се дадени во Рамка 1, Рамка 2 и
во Рамка 3.

14

Коментарите се експертско мислење од страна на истражувачкиот тим.
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Рамка 1
Главни коментари за постапката за ОВЖС и за студијата за ОВЖС за проектот „Изградба
на ветерници (ветерен парк) во Крушево”

Главните заклучоци за постапката за ОВЖС за проектот „Изградба на ветерници (ветерен
парк) во Крушево” (процедурата сé уште трае за време на подготовката на овој извештај) се:
•

јавноста била информирана за известувањето за намера и за достапноста на
студијата за ОВЖС за проектот;

•

листата од утврдувањето на обемот на студијата за ОВЖС не била објавена на вебстраницата на МЖСПП;

•

јавната расправа била одржана во Крушево на 24 ноември 2008 година и записникот
од средбата бил објавен на веб-страницата на МЖСПП.

За време на јавната расправа локалното население, приватниот сектор и општината
Крушево покажале задоволителен интерес за проектот (повеќе од 30 учесници на јавната
расправа). Дискусиите биле главно фокусирани на тоа кој ќе ја обезбеди опремата за
проектот и на техничките прашања за пренос на електричната енергија од ветерниците, без
сериозни забелешки за студијата за ОВЖС подготвена за проектот.
Главните коментари на истражувачкиот тим за студијата за ОВЖС подготвена за
проектот се:
•

студијата не го спомнува уделот на електричната енергија произведен од ветерниот
парк во енергетскиот биланс на земјата, што ја прави проценката на бенефитот од
ветерниот парк во смисла на производство на електрична енергија, вклучувајќи ја
проценката на нултата алтернатива, многу непоткрепена со релевантни податоци и
бројки;

•

прашањето за миграторните патишта на птиците е исто така непоткрепено со
релевантни податоци за најблиските постоечки патишта на птиците;

•

придобивките од ветерниот парк во смисла на заштеди на CO2 и прашањата за
климатските промени би требало подетално да се елаборираат;

•

делот што се однесува на социоекономските прашања не опфаќа податоци за
влијанието на проектот врз вработеноста, за вклученоста на локалните мали и
средни претпријатија во спроведувањето на проектот, за употребата на земјиштето,
итн.;

•

не е развиен мониторинг план – не е утврдена фреквенцијата на активностите за
мониторинг; одговорните институции за спроведување на мониторингот не се
целосно и прецизно развиени (прашањето за одговорност околу спроведувањето на
мониторингот е само делумно покриено).
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Рамка 2
Главни коментари за постапката за ОВЖС и за студијата за ОВЖС за развојниот проект
„Општинско управување со отпадните води во Македонија - пречистителна станица за
отпадни води во Прилеп”
Општи коментари. Нема опис на применетата технологија и на алатките употребени за утврдување
на влијанието на пречистителната станица за отпадни води и на колекторскиот систем врз различните
елементи на животната средина, во смисла на:
a)

утврдување на потенцијалните интеракции меѓу проектните акции и активности (во фазите на
изградба, работа и затворање) и елементите на животната средина;

б)

процена на влијанието употребувајќи критериуми како: јачина на влијанието, реверзибилност,
траење, вид на влијанието, локација, значење, итн.

Има недостиг на елементи од животната средина што би требало да бидат земени предвид, на
пример:
a)

употреба на електрична енергија за време на изградбата и животниот век на пречистителната
станица;

б)

управување со различните типови отпад создадени во сите фази на животниот век на
пречистителната станица (инертен отпад, комунален отпад, опасен отпад), а не само
управување со талогот што се создава во технолошкиот процес;

в) емисиите во воздухот и квалитетот на воздухот (мирисот е елабориран на високо
професионално ниво!!);
г)

социјалните елементи како: принудно раселување и одземање на земјиштето, условите за
домување, развојот на малите и средните претпријатија, заразните болести, итн.

Главните мерки за ублажување на влијанијата недостасуваат, а исто така недостасува утврдување на
одговорната институција/личност за спроведување на специфичните мерки што се веќе посочени.
Нема мониторинг план (мониторингот е објаснет за секој елемент од животната средина посебно со
генерична изјава дека тој би требало да се спроведе според законските обврски). Нема информации за
институционалната рамка – кој е одговорен за мониторингот, кои елементи со колку/од каков вид
параметри треба да се следат - и за фреквенцијата на мониторингот.
Специфичните коментари се фокусирани на следните две прашања покриени во студијата
за ОВЖС:
a)

Управување со талогот од пречистителната станица за отпадни води.

За да може талогот да се искористува во земјоделски цели, треба да се направат анализи на талогот и
на почвата каде што талогот би се аплицирал, за да се утврди концентрацијата на тешки метали (Pb,
Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg). Исто така, важно прашање е максималното количество на талог што би се
аплицирал на почвата на годишно ниво. Ова се главните барања на европската Директива 86/278/EEC.
Студијата за ОВЖС не ги споменува овие барања.
Ако постои мешање меѓу индустриските и комуналните отпадни води, едно од најбитните прашања е
анализата на опасните супстанции во инсталацијата за третман на талогот (тоа е предложено). Видот и
природата (содржината на опасните материи и тешките метали) на талогот од околните пречистителни
станици за отпадни води треба да се анализира за да се спречи одложувањето на опасните
супстанции во оваа инсталација.
б)

Бучава и вибрации.

Во поглавјето Бучава директивата на ЕУ што ја опфаќа границата на бучавата од опремата што се
користи на отворен простор (Директива на EУ 2000/14/EC) воопшто не е спомната. Според
Националната стратегија за апроксимација на животната средина (2008) и Законот за бучава (Службен
весник 79/2007) барањата на оваа директива ќе бидат транспонирани во националното законодавство.
Законот за бучава исто така не е спомнат.
Што се однесува до спроведувањето на сите фази од процедурата за ОВЖС за овој проект,
а според официјалните изјави, немало никакви проблеми со спроведувањето на постапката,
учеството на јавноста било добро (околу 7 лица присуствувале на јавната расправа) и
немало сериозни коментари/забелешки.
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Рамка 3
Главни коментари за постапката за ОВЖС и за студијата за ОВЖС за развојниот проект
„Изградба на делницата Демир Капија–Смоквица (E-75-КоридорX)”

Главните заклучоци за процедурата за ОВЖС за проектот се:
•

ова е првиот проект за кој сите фази на процедурата за ОВЖС биле спроведени и
завршени досега со издавање Решение за издавање дозвола за спроведување на
проектот во септември 2008 година;

•

јавноста била информирана за известувањето за намера и за достапноста на
студијата за ОВЖС за проектот;

•

две јавни расправи биле одржани во Гевгелија и Демир Капија (јуни–јули 2008), а
записникот од расправите е објавен на веб-страницата на МЖСПП.

Интересот на сите заинтересирани страни бил одличен (околу 20-30 на секоја јавна
расправа). Прашањата и дискусиите главно биле фокусирани на прашањата поврзани со: a)
употребата на земјиштето и експропријацијата на земјиштето; б) археолошките наоѓалишта;
в) нивоата на бучава и предложените мерки за намалување на влијанијата.
Генералните коментари од
подготвена за проектот се:

истражувачкиот

тим

за

студијата

за

ОВЖС

•

нема никаква проценка на емисиите во воздухот од возилата што ќе поминуваат по
автопатот и проценка на негативните влијание што овие емисии ќе ги имаат врз
квалитетот на воздухот во регионот;

•

поглавјето посветено на создавањето отпад (различни видови) за време на фазата
на градба и на фазата на употреба на автопатот не се комплетирани и се без
упатување на националното законодавство и на законодавството на ЕУ за опасен
отпад, инертен отпад, итн;

•

не се идентификувани одговорните институции/лица за спроведување на веќе
посочените специфични мерки;

•

има посебно (многу кратко) поглавје фокусирано на мониторингот, но мониторингот е
објаснет на генерален начин, идентификувајќи само неколку индикатори за
мониторинг (поврзани со биодиверзитетот, а не со сите погодени елементи како:
квалитетот на воздухот, квалитетот на водата, бучавата, популацијата на птиците).
Нема информации за институционалната рамка – кој е одговорен за мониторингот,
кои елементи со колку/од каков вид параметри треба да се следат, како и за
фреквенцијата на мониторингот.
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5.4. Статусот на спроведување на постапката за СОЖС оценет од страна на сите
вклучени страни на национално ниво
5.4.1.

Министерство за животна средина и просторно планирање – Сектор за
одржлив развој

Одговорните лица во Секторот за одржлив развој одговориле на прашалникот поврзан со
статусот на спроведување на постапката за СОЖС и главните заклучоци се следните.
Има само едно лице во Секторот за одржлив развој што работи на прашањата за СОЖС, од
вкупно шест лица што работат таму. Нивото на едуцираност за прашањата за СОЖС во
Министерството за животна средина и просторно планирање тие го оценија како адекватно и
доволно. Имало голем број обуки посветени на транспонирањето на законодавството на ЕУ
за животната средина и на процесот на подготовка на новото законодавство за животната
средина, со цел тоа да биде хармонизирано со европскиот aquies. Одговорните лица за
конвенциите и протоколите на ОН поврзани со ОВЖС/СОЖС имаат учествувано на
меѓународните средби на земјите-потписнички и тие се длабоко навлезени во меѓународниот
контекст на прашањата поврзани со ОВЖС/СОЖС. Вработените во Секторот за одржлив
развој учествувале на обуки финансирани од ЕУ за овие две прашања.
Со цел да се подобри административниот капацитет на сите релевантни официјални лица во
Министерството за животна средина и просторно планирање има потреба од обуки за
зајакнување на капацитетот, особено за новите вработени и за вработените од другите
сектори. Искуството од другите земји што веќе ја спроведуваат процедурата за СОЖС е од
големо значење. Во рамките на постапката за СОЖС главната улога и одговорност се наоѓа
кај другите институции што ги подготвуваат и ги усвојуваат стратешките плански документи
(програми, планови и стратегии) што би можеле да имаат влијание врз животната средина,
така што ваков вид специфични, специјализирани обуки се, исто така, многу важни за нив.
Процесот на практична примена на постапката за СОЖС во нашата земја само што започна
и досега се подготвени само неколку извештаи за СОЖС за програмски документи
претставени во Табела 8. Во текот на фазата за учество на јавноста во постапката за СОЖС
за секој од извештаите за СОЖС беа одржани јавни расправи (мај 2007 и јануари 2008) и беа
собрани забелешки и коментари. Во септември 2008 година Светската банка објави
Програма за инфраструктурна поддршка, наменета за финансиска поддршка на
инфраструктурните проекти (водоснабдување, пречистителни станици за отпадните води,
осветлување, управување со отпадот, итн.), и беше подготвен Извештај за оцена на
животната средина за можните негативни влијанија од овие понатамошни проекти врз
различни елементи на животната средина. Мерките за ублажување на влијанијата беа
презентирани на јавната расправа одржана во октомври 2008 година, каде што учесниците
нагласија дека подготвениот Извештај за оцена на животната средина има елементи на
извештај за СОЖС, така што за секој од проектите што ќе се развие во рамките на
Инфраструктурната програма на Светската банка одделни студии за ОВЖС (или елаборати
за заштита на животната средина) треба да бидат подготвени.
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Табела 8. Листа на извештаи за СОЖС подготвени/усвоени во Македонија (Април 2009)

Проект

Плански документ

Програма за
регионални
и локални
патишта,
проект за
поддршка

Наслов на
документот за
оцена на
влијанието

Одговорна
институција за
подготовка на
планскиот
документ
Светска Банка

Програма за регионални и
локални патишта

Секторска оцена на
животната средина

Агенција за државни
патишта / Влада на
Република
Македонија
ЕУ
ИПА-компонента II

Europe Aid
119860/C/SV
Multi
Program
OP CBC BGMK 20072013

Операциона програма
Прекугранична соработка
BG-MK 2007-2013

Ex-ante
евалуационен
извештај

Влада на Република
Македонија
(Министерство за
локална самоуправа и
Министерство за
животна средина и
просторно
планирање) и Влада
на Р. Бугарија
(Министерство за
животна средина и
води)

Според законските барања, МЖСПП подготвува неколку плански документи за кои
процедурата за СОЖС е задолжителна, како што се: документи за управување со отпадот
(стратегии и планови), документи за управување со водите (стратегии и планови),
националниот еколошки акционен план, плански документи за ГМО, плански документи за
заштитени подрачја и стратешки документи за управување со воздухот.
Досега МЖСПП има иницирано постапка за СОЖС за урбанистичките плански документи за
регионот Охрид-Преспа и урбанистички плански документ за Саса, како и иницирање на
процедурата за подготовка на извештајот за животна средина за следните документи:
Национална стратегија за развој на текстилната индустрија, Стратегија за туризам на
Македонија, Стратегија за развој на земјоделието и рурален развој.
Главните препораки за подобро и непречено спроведување на процедурата за СОЖС
дадени од одговорните лица во МЖСПП се:
а) неопходност од јасна дефиниција на одговорностите меѓу сите вклучени
страни во постапката за СОЖС;
б) за да се надмине недостигот од знаење за целите и процедурите во процесот
за СОЖС, неопходни се програми за подигнување на капацитетот на сите
вклучени страни.
5.4.2.

Кое е нивото на знаење и вклученост на останатите владини
институции во процедурата за СОЖС?

Гледајќи ги одговорите од останатите владини институции што подготвуваат и усвојуваат
различни стратешки плански документи, изгледа дека тие не се запознаени во детали со
концептот за процедурата за СОЖС и ОВЖС и дека тие не прават разлика помеѓу
постапките за СОЖС и ОВЖС.
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Половината од тие што одговориле се свесни за законските обврски на нивната институција
за водење на постапката за СОЖС (Закон за животна средина). Тие препознаа голем број
стратешки документи што се изготвени и усвоени од нив за кои треба да се изготви извештај
за СОЖС, со цел целите и размислувањата за животната средина да бидат вклучени заедно
со целите на планскиот документ. Прелиминарната листа на стратешки плански документи
подготвени и/или усвоени од страна на овие институции е претставена во Табела 9.
Министерството за економија, односно Секторот за туризам посочува дека подготвил
извештај за СОЖС за нивниот плански документ „Стратегија за туризам на Македонија“;
Министерството за транспорт и врски, односно Секторот за сообраќај и инфраструктура
нагласува дека сите плански документи од овој сектор биле пратени во Министерството за
животна средина и просторно планирање за добивање мислење. Министерството за
економија, односно Секторот за минерални суровини спомнува дека подготвил извештај за
СОЖС за Нацрт-стратегијата за геолошки истражувања и одржливо искористување на
минералните суровини за периодот 2007-2027 година.
Како главни причини зошто не започнале со постапка за СОЖС за сите стратешки документи
што ги подготвуваат и/или ги усвојуваат ги посочиле следните: a) недостиг на практично
знаење за постапката за СОЖС; б) недостиг од човечки ресурси што работат на конкретни
работи; в) недостиг од знаење за концептот на процесот за СОЖС и за разликите со
процесот за ОВЖС.
Сите што одговориле ја нагласиле неопходноста од зајакнување на административните
капацитети на теми поврзани со постапката за СОЖС, со постапката за ОВЖС и со
прашањата за животната средина генерално.

5.4.3.

Дали општините ја спроведуваат постапката за СОЖС?

Генерално, одговорот базиран на анализите од пополнетите прашалници е НЕ.
Триесет и шесте општини одговорија на прашањата посветени на процедурата за СОЖС и
главните заклучоци го претставуваат следното: a) 78% од општините што одговориле се
запознаени со одговорностите на единиците на локалната самоуправа што се однесува до
постапката за СОЖС; б) само 3% од тие што одговориле нагласиле дека изготвиле извештај
за СОЖС за стратешки плански документ (иако го имаат споменато ЛЕАП - Локалниот
акционен план за животна средина како извештај за СОЖС!!).
Прелиминарната листа со планирачките документи подготвени од страна на општините и
другите институции за кои треба да се изготви извештај за СОЖС е дадена во Табела 9.
Со процесот на децентрализација единиците на локалната самоуправа играат многу
значајна улога за локалното инфраструктурно планирање, за заштитата на животната
средина и нејзиното планирање, како и за обезбедувањето одржлив развој на општината.
Според новото законодавство за животна средина тие добиваат многу права и обврски, но
нивните административни капацитети се сé уште многу слаби.
Како и останатите владини институции, општините исто така го нагласиле недостигот од
човечки ресурси што ќе бидат посветени на прашањата за животната средина генерално,
како и на постапките за ОВЖС/СОЖС, недостигот од знаење за прашањата за СОЖС, за
концептот на процедурата за СОЖС и за финансиските ресурси.
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Табела 9. Прелиминарна листа на плански документи за кои треба да се подготви извештај
за СОЖС

Прелиминарна листа на плански документи за кои треба да се изготви извештај за СОЖС според
15
националното законодавство
Плански документ

Институција
подготвува
документ

што
го
планскиот

Локален еколошки акционен план (ЛЕАП)
Стратешки план за развој
Стратегија за локален економски развој (ЛЕР)
Стратегија за регионален економски развој
Генерални урбанистички планови и детални урбанистички планови
Стратегија за одржлив развој на општината
Урбанистички планови за населените и ненаселените места
План и програма за управување со отпадот во општината

Локална самоуправа

План за заштита и спасување
Стратешки документи за управување со водите
Стратегија за туризам
Стратешки документи за просторно планирање и употреба на земјиштето
Годишни програми за комуналните дејности
Програми за изградба, реконструкција и одржување на улиците и патиштата
Програма за капитални инвестиции
Програми за изградба, реконструкција и одржување на патната мрежа
Петгодишни програми за развој на патната мрежа
Стратегија за одржлив развој на туризмот 2009-2013
Стратегија за одржлив развој на Република Македонија
Стр

Стратегија за геолошки истражувања и одржливо искористување на

мин

минералните суровини за периодот 2007-2027
Акционен план за периодот 2008–2012 за реализација на „Стратегијата за
геолошки истражувања и одржливо искористување на минералните суровини
за периодот 2007–2027“

Агенција за државни патишта
Министерство за економија,
Сектор за туризам
МЖСПП

Министерство за економија,
Сектор за минерални
суровини

Програма за детални геолошки истражувања

15

Уредба за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие
стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапката за оцена на
нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето (Службен весник
153/2007). Гореспоменатата табела ја содржи листата на споменатите стратешки документи од
страна на оние што одговорија на истражувањето, а не на сите потребни документи според
легислативата.
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6. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

Земајќи ги предвид различните гледишта за тековното спроведување на постапките за
ОВЖС и СОЖС во Македонија, заклучоците го посочуваат напредокот во транспонирањето
на директивите на ЕУ поврзани со ОВЖС и СОЖС и на барањата од меѓународно усвоените
конвенции и протоколи во националното законодавство за животната средина.

6.1. Главните предизвици што се однесуваат на процесот на подготовка на
законодавството и на неговото влегување во сила за да го поддржат
практичното спроведување на ОВЖС/СОЖС
Накратко, примарното законодавство - Законот за животна средина (Службен весник
53/2005, 24/2007, 159/2008) - има законска основа за подготовка на подзаконските акти
фокусирани главно на вклученоста на јавноста и на процедурите за спроведување на
оцените на влијанието, на ниво на развој на проектите (Оцена на влијанието врз животната
средина) или на планирачко ниво, кога треба да се подготват и да се усвојат стратешки
документи (Стратегиска оцена на животната средина). Пакетот на подзаконски акти е усвоен
во периодот 2006-2008 година. Според практичното искуство во периодот 2005-2007 година
и изведените детални анализи за апроксимација, неколку измени и дополнувања се
направени во членовите пропишани во постапката за ОВЖС во примарното законодавство
со цел нивно подобро спроведување.
Процесот на подготовка на законодавството, со цел целосна транспонираност на
директивите за ОВЖС (EIA) и СОЖС (SEA), е предложено да заврши до крајот на 2008
година, дополнувајќи го веќе постоечкото законодавство со регулатива што ќе ги опфаќа
следните прашања:
a) листа на активности од развојните проекти за кои треба да се изработи елаборат
за заштита на животната средина и да се поднесе до единиците на локалната
самоуправа;
б) листа на активности од развојните проекти за кои треба да се изработи елаборат
за заштита на животната средина и да се поднесе до МЖСПП – Управа за животна
средина;
в) учество на јавноста во процесот на ревизија на елаборатот за заштита на
животната средина;
д) трошоците за постапката за ОВЖС што треба да бидат покриени од инвеститорот.
Истите се донесени во периодот април – септември 2009 год.
Комплетирањето на правниот пакет за постапките за ОВЖС и СОЖС не треба да вклучува
само правно читање на барањата на ЕУ, но во секој случај треба да ги вклучи најдобрите
практики од секојдневната работа на вработените што работат на спроведување на двете
постапки, како и од препораките дадени од сите вклучени страни во процесите.

6.2. Главните предизвици кон практицирањето на постапките за ОВЖС/СОЖС
Што се однесува до практицирањето на процедурите за ОВЖС/СОЖС, кога ќе се вратиме
наназад во периодот 2003-2005 година, можеме да го видиме првиот обид за вклучување на
оцената на влијанието во процесот на издавање дозвола за изведување на развојниот
проект преку подготовката на елаборат за заштита на животната средина од страна на
инвеститорот и ревизијата од страна на вработените во МЖСПП. Во тој период елаборатот
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за заштита на животната средина беше единствената алатка за оцена на негативните
влијанија од сите проекти врз елементите на животната средина. Во исто време, од страна
на РЕЦ, Sida, ЕУ (проектите CARDS) беа иницирани неколку проекти што се однесуваа на
зајакнување на капацитетите на сите вклучени страни и поддршка на процесот на подготовка
на законодавството за животна средина, како и на воведување на концептот за оцена на
влијанието на проектот врз животната средина.
Вистинската практична примена на постапката за ОВЖС, според барањата на директивите
на ЕУ, започна по усвојувањето на подзаконските акти (2006) и досега неколку развојни
проекти што припаѓаат на Прилог I од Уредбата за определување на проектите и за
критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката
за оцена на влијанието врз животната средина (Службен весник 74/05) поминале низ
целосна процедура за ОВЖС. Ова се комплексни проекти (изградба на патишта и
пречистителни станици за отпадните води) и за утврдувањето на обемот на студијата за
ОВЖС, за ревизијата и за одобрувањето на адекватноста на студијата се потребни знаење,
искуство, практика и посветеност (читај „време и доволно административен персонал”). За
жал, во моментов административниот капацитет е слаб, вработените се преоптоварени со
работа (голем број елаборати за заштита на животната средина и неколку комплексни
проекти за кои е во тек целосна постапка за ОВЖС) и имаат потреба од систематска
програма за зголемување на нивните капацитети.
Процесот на утврдување на потребата од постапка за ОВЖС е од многу голема важност во
идентификувањето на проектите за кои треба да се спроведе или не целосна постапка за
ОВЖС (само елаборатот за заштита на животната средина треба да биде подготвен како
поедноставна, поевтина процедура), така што е потребно одлично познавање, добри
аргументи, прецизни законски одредби и нивно спроведување на административно ниво за
да се спречи влијанието од инвеститорите што бараат да не се спроведува целосна
постапка за ОВЖС.
Има позитивен напредок во зголемувањето на транспарентноста во спроведувањето на
целокупната постапка за ОВЖС според законските барања (во најмала рака, за постапката
за ОВЖС за проектите за кои е поднесено известување за намера во 2007- 2008 година, но
не и во претходниот период). Не секогаш сите потребни документи (известувањето за
намера и одлуките по секоја фаза од процедурата за ОВЖС) се објавуваат на пропишаниот
начин (веб-страницата на МЖСПП, дневен весник, итн.) и во тие неколку случаи немало
можност јавноста да земе учество при јавната расправа. За некои проекти имало малку
време на располагање по објавувањето за јавна расправа и јавноста немала време да ја
прочита и да ја коментира студијата за ОВЖС.
Позитивно е тоа што сите овие недостатоци беа препознаени од страна на вработените во
МЖСПП и тие се свесни за подобрувањата што треба да ги преземат во таа смисла
(Управата за животна средина и Канцеларијата за комуникација со јавноста).
Од друга страна, невладините организации што работат на полето на заштитата на
животната средина и другите вклучени страни во процедурата за ОВЖС треба да бидат
свесни дека ако работат на подигнувањето на сопствениот капацитет, би можеле подобро да
одговорат со аргументи и отворен дијалог. Можеби би било подобро ако тие потрошат
повеќе време да ги запишат своите коментари за студиите за ОВЖС презентирани на
јавните расправи и писмените забелешки да ги достават до МЖСПП. Ова би било писмен
коментар на кој МЖСПП треба да одговори со аргументи, ако коментарот од
заинтересираната страна е одбиен.
Препораките што се однесуваат на ефикасното и транспарентно вклучување на јавноста
треба да ги следат следните неколку принципи: a) вклучителност – да се опфатат сите
заинтересирани страни; б) отвореност и транспарентност – активностите и чекорите да
бидат јасни, едноставни и разбирливи; в) релевантност – фокусираност на нештата што се
„навистина“ важни; г) непристрасност – да се спроведи непартиски и без доминација на која
било заинтересирана страна; д) давање одговори – на барањата и вложувањата на
заинтересираните страни, особено на писмените коментари за време на јавните расправи; ѓ)
кредибилитет – градење долгорочна доверба.
Листата на експерти за ОВЖС (EIA) и СОЖС (SEA) е воспоставена во јуни/јули 2009 и сега е
овозможен начин за вклучување на независните експерти што би можеле да помогнат во
постапките за ОВЖС и СОЖС (Двете листи се дадени во Анекс VII).
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Посебно внимание треба да се посвети на воведувањето на активностите што следуваат по
процедурата за ОВЖС - мониторинг и процена на влијанијата на проектот или планот за
дефинирање на еколошките перформанси на проектот или планот, мониторинг и
подобрување на квалитетот на студиите за ОВЖС - со цел вклучување на сите елементи од
животната средина во фазата на идентификација на интеракцијата меѓу активностите на
проектот и влијанијата на човечкиот, економскиот и социјалниот живот. Специјални обуки и
практични вежби се потребни за употребата на различни алатки и техники од страна на
експертите за оцената на влијанието на проектот врз животната средина. Секако, експертите
за ОВЖС/СОЖС треба да воведат различни софтверски модели што ги предвидуваат и
проценуваат емисиите, создавањето на отпадот и другите влијанија базирани на
предложениот технолошки процес.
Има високо ниво на разбирање на одговорностите од страна на општините и останатите
владини институции за постапките за ОВЖС и СОЖС, но ако погледнеме повнимателно на
нивните одговори, за жал, сé уште има недоразбирање и конфузија за овие два процеса.
Особено оваа конфузија се појавува во моментот на разбирање и започнување на
постапката за СОЖС, можеби како резултат на недостигот од практична примена на
оцената на влијанието на стратешките плански документи врз животната средина.
Дефинитивно, што се однесува до постапката за СОЖС, има огромен празен простор што
чека да биде пополнет со знаење за алатките и техниките за СОЖС, со вклучување експерти
за СОЖС во тимот што работи на планскиот документ и со земање предвид на животната
средина за време на планирачкиот процес.
Транспарентните процедури, свеста на јавноста и подигнувањето на капацитетот на сите
вклучени страни во процесот се од огромно значење за глатко, навремено и подобро
спроведување на двете процедури во Македонија.
Овој транспарентен начин (комуникација во обата правци ЈАВНОСТ ↔ ОФИЦИЈАЛНИ ЛИЦА)
ќе ги поддржи неопходните промени во законодавството (врз база на секојдневната
практика) за да одговара на вистинскиот „живот надвор од канцелариите“ за овие два
особено значајни аспекти за животната средина, како и ќе ја посочи потребата за
подобрување на квалитетот на студиите за ОВЖС како процес што трае и што ќе ñ овозможи
на јавноста да биде поактивна во давањето забелешки и коментари за време на сите фази
на спроведувањето на постапките за ОВЖС/СОЖС.
Следните проекти што ќе се иницираат за поддршка на спроведувањето на постапките за
ОВЖС/СОЖС треба да ги опфатат сите препораки од заинтересираните страни вклучени во
обата процеси, со главна цел да го поддржат спроведувањето на практиката за оцена на
влијанието врз животната средина во Македонија.
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Прилог I: Национални документи прегледани во рамките на истражувачкиот проект за
ОВЖС/СОЖС
1. Влада на Република
Македонија 2004, Национална стратегија за европска
интеграција на Република Македонија;
2. Влада на Република Македонија 2008, Национална програма за усвојување на
европското Acquis Communautaire;
3. Влада на Република Македонија 2005, Одговори на прашалникот за подготовка на
мислењето на Европската комисија за апликацијата на Република Македонија за
членство во Европската унија;
4. EК 2006, Извештај за напредокот на Република Македонија - 2006 година (КOM(2006)
649 финален);
5. EК 2007, Извештај за напредокот на Република Македонија - 2007 година (КOM(2007)
663 финален);
6. EК 2008, Извештај за напредокот на Република Македонија - 2008 година (КOM(2008)
674 финален);
7. Консултантска фирма COWI, Министерство за животна средина и просторно планирање
2006, Втор национален еколошки акционен план (НЕАП II);
8. Министерство за животна средина и просторно планирање 2005, Стратегија за
подигање на јавната свест за животната средина (2005);
9. Министерство за животна средина и просторно планирање 2005, Стратегија за
комуникација во животната средина;
10. Министерство за животна средина и просторно планирање 2005, Стратегија и акционен
план за имплементација на Архуската конвенција;
11. Министерство за економија 2004, Стратегија за енергетска ефикасност до 2020
година;
12. Јавна установа за развој на просторни и урбанистички планови, Влада на Република
Македонија 2004, Просторен план на Република Македонија;
13. PM, Министерство за животна средина и просторно планирање 2006, Извештаи за
проектот CARDS 2004 „Зајакнување на управувањето со животната средина во
Македонија”;
14. Министерство за животна средина и просторно планирање 2008, Нацрт-национална
стратегија за одржлив развој;
15. SOFRECO/CARL BRO Consortium, Министерство за животна средина и просторно
планирање 2008, Национална стратегија за апроксимација на животната средина;
16. SOFRECO/CARL BRO Consortium, Министерство за животна средина и просторно
планирање 2008, Секторска стратегија за апроксимација –сектор ХОРИЗОНТАЛНО
законодавство;
17. SOFRECO/CARL BRO Consortium, Министерство за животна средина и просторно
планирање 2008, Специфичен план за имплементација на директивата EIA
(85/337/EEC);
18. SOFRECO/CARL BRO Consortium, Министерство за животна средина и просторно
планирање
2008, Специфичен план за имплементација на директивата SEA
(2001/42/EC);
19. Министерство за животна средина и просторно планирање 2007,
ратификувани мултилатерални договори – конвенции и протоколи;

Листа

на
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Прилог II: Различни типови фокусирани прашалници за истражувачките цели

1. Прашалник за Министерството за животна средина и просторно планирање - Управа
за животна средина и Канцеларија за комуникација со јавноста
2. Прашалник за Министерството за животна средина и просторно планирање – Сектор
за одржлив развој
3. Прашалник за Министерството за животна средина и просторно планирање –
Државен инспекторат за животна средина
4. Прашалник за невладините организации
5. Прашалник за единиците на локалната самоуправа
6. Прашалник за останатите владини институции
7. Прашалник за меѓународните финансиски институции
8. Прашалник за Мисијата на Европската унија во Скопје
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Прилог III: Листа на интервјуирани лица за време на истражувањето
Интервјуирана личност

Институции

Зоран Бошев

Миле Јакимовски

Влатко Цветаноски

Министерство за животна средина и
просторно планирање – Управа за животна
средина

Хусни Тачи

Билјана Спироска

Каја Шукова

Министерство за животна средина и
просторно планирање – Сектор за одржлив
развој

Нада Ташкова- Арсова

Елена Петкановска

Министерство за локална самоуправа

Павле Петровски

Министерство за економија – Сектор за
енергетика

Љатиф Мустафи
Неда Малеска
Ана Никодиновска
Бети Костадиновска
Марјана Јовановска

Влада на Република Македонија и
Секретаријат за европски прашања

Перица Врбоски
Билјана Јадровска
Катерина Панова–Илиевска
Ѕвонко Смиљков
Димитар Руменов

Агенција за државни патишта
Општина Ѓорче Петров
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Прилог IV: Листа на општини што одговорија на Прашалникот

1. Долнени

29. Центар

2. Македонски Брод

30. Демир Капија

3. Тетово

31. Чашка

4. Куманово

32. Кичево

5. Штип

33. Делчево

6. Крушево

34. Град Скопје

7. Крива Паланка

35. Берово

8. Кратово

36. Радовиш

9. Теарце
10. Аеродром
11. Битола
12. Прилеп
13. Центар Жупа
14. Кочани
15. Охрид
16. Маврово и Ростуше
17. Брвеница
18. Струмица
19. Градско
20. Босилово
21. Виница
22. Чучер- Сандево
23. Могила
24. Сопиште
25. Гевгелија
26. Бутел
27. Ѓорче Петров
28. Кривогаштани
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Прилог V: Листа на невладини организации што работат на полето на заштитата на
животната средина што одговорија на Прашалникот

1. Проактива
2. Целор
3. ОРТ
4. Македонско еколошко друштво
5. Молика
6. Грашница
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Листа на владини институции што одговорија на Прашалникот

1. Министерство за економија – Сектор за минерални суровини
2. Министерство за економија - Сектор за туризам
3. Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство – Сектор за шумарство и
ловство
4. Министерство за транспорт и врски – Сектор за ЕУ интеграција
5. Министерство за транспорт и врски – Сектор за просторно организирање
6. Агенција за државни патишта
7. Министерство за животна средина и просторно планирање – Управа за животна средина
(Одделение за ОВЖС)
8. Министерство за животна средина и просторно планирање – Сектор за одржлив развој
9. Министерство за животна средина и просторно планирање – Државен инспекторат за
животна средина
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Прилог VII: Листа на експерти за оценка на влијание на проектите врз животната средина и
Листа на експерти за стратегиска оцена на животната средина
Листа на експерти за Oценка на влијание на проектите врз животната средина

Презиме и име на
Експертот за оцена на
проектите врз
животната средина

Контакт телефон

Ацеска Наталија

моб. тел: 070 367 976,

Контакт e-mail адреса

075 540 734
Вулгаракис Маре

тел. / факс: 02 2448 138,

mvulgarakis@opusproekt.com.mk

моб.тел: 070 34 34 08
Динев Ѓоко

т/ф: 022462165,

auragjoko@gmail.com

034 215635;

gjokodinev@t-home.mk

078 451 581

Ивановски Љубомир

тел/факс: 02 244 8058;

tehnolab@tehnolab.com.mk

моб.тел: 070 384093
Исјановска Марија

тел: 02 3115398;

Marija.Isjanovska@alexstewart.com.mk

моб.тел: 070 379663

Јанева Ленче

тел: 02 2455-691;

janevalence@yahoo.com

моб тел: 075 67 47 07

Калајџиска Роза

тел./факс: 02 2612–688;
моб. тел: 070 / 630 - 635

Каракашова
Александра

тел: 02 2581 407;

aleksandra.karakashova@eko-team.net

факс: 02 2581 409;
моб. тел: 070 666 230;

Коцова Маја

тел: 070 731437

gemamk@yahoo.com

Пејчиновска- Андонова
Славјанка

моб тел: 078 365 598;

spandonova@gmail.com

Сидеровски Константин

моб. тел: 075 240 885

konstantin_siderovski@yahoo.com

Спировска Менка

моб. тел: 078 252 676

m.spirovska@ema.com.mk

канц. тел: 02 5206099
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моб. тел: 070 380 170

kstanojoski@yahoo.com
kstanojoski@opusproekt.com.mk

Темелкоска Сузана

тел: 02 3124 320;
моб тел: 071 330 536

Токарев Андреј

дом. тел: 02/30 69 899;

Andrej.Tokarev@t-mobile.com.mk

моб.тел: 070/30 01 04
Трајковска – Трпевска
Магдалена

Тренчевски Горан

тел./факс:

magdalena@tehnolab.com.mk

02 244 8058;

magdalenatrpevska@yahoo.com

моб.тел: 070 265 992

tehnolab@tehnolab.com.mk

тел: 02 32 22 254,

goran.trencevski@strabag.com

моб.тел: 075 495 891,

gtrencevski@yahoo.com

071 700 818

gtrencevski@t-home.mk

Забелешка: Дополнителните информации и податоци за образование, работно искуство и список
на студии на кои работел експертот може да се најдат на официјалната Листа на експерти за
Оценка на проектите врз животната средина која може да се добие во Министерство за животна
средина и просторно планирање и на нивната веб страна www.moepp.gov.mk
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Листа на Експерти за стратегиска оцена на животната средина

Име и презиме на Експертот за
стратегиска оцена на животната
средина

Контакт телефон

Контакт e-mail адреса

Славјанка Пејчиновска- Андонова

моб тел: 078 365 598;

spandonova@gmail.com

канц.тел: 02 5206099
Ѓоко Динев

тел/факс: 02 2462 165,

auragjoko@gmail.com

034 215635;

gjokodinev@t-home.mk

моб.тел: 078 451 581
Менка Спировска

моб. тел: 078 252 676

m.spirovska@ema.com.mk

Љубомир Ивановски

тел/факс: 02 244 8058;

tehnolab@tehnolab.com.mk

моб.тел: 070 384093
Магдалена

тел./факс:

magdalena@tehnolab.com.mk

Трајковска – Трпевска

02 244 8058;

magdalenatrpevska@yahoo.com

моб.тел: 070 265 992

tehnolab@tehnolab.com.mk

Забелешка: Дополнителните информации и податоци за образование, работно искуство и список
на студии на кои работел експертот може да се најдат на официјалната Листа на експерти за
стратегиска оцена на животната средина, која може да се добие во Министерство за животна
средина и просторно планирање и на нивната веб страна www.moepp.gov.mk.
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