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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Врз основа на член 41 став (2) од Законот за животната средина („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10 и 124/10), министерот
за животна средина и просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, МЕТОДОЛОГИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ
НА РЕГИСТАРОТ НА ИСПУШТАЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЧИ∗
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината, методологијата и начинот на
водење на Регистарот на испуштање и пренесување на загадувачи.
Член 2
Регистарот на испуштање и пренесување на загадувачи се води со цел обезбедување
најлесен пристап на јавноста до информациите, од областа на животната средина кои се
постојано достапни и ажурирани на Интернет страната на Министерството за животна
средина и просторно планирање, како и преку други електронски средства.
Член 3
Одредени изрази во смисла на овој правилник го имаат следното значење:
1. „надлежен орган” е Министерството за животна средина и просторно планирање;
2. „дејност“ е процес или било која друга активност наведена во Прилог 1 на овој
правилник врз основа на која доаѓа до испуштање и пренос на загадувачи во животната
средина;
3. „обврзник за доставување на податоци“ е операторот на инсталацијата и одговорното
лице кај операторот кој ги врши дејноститите од Прилог 1 од овој правилник и/или било
која друга дејност или активност на постапување со отпад;
4. „постројка“ значи една или повеќе технолошка единица на иста локација односно во
иста инсталација со коишто оперира истото физичко или правно лице;
5. „праг на испуштање“ е количина на испуштање на загадувачите утврдени во Прилог
2 од овој правилник за кој се доставуваат податоци само во случај кога прагот се
преминува;
6. „капацитет“ е проектирана вредност на постројката која дава можност за
спроведување на одредена дејност од Прилог 1 од овој правилник;
7.„локација“ е географската местоположба на постројката;
8.„супстанција“ е секој хемиски елемент или негови соединенија, со исклучок на
радиоактивни супстанции;
9.„загадувачи“ е загадувачка материја и супстанција или група на супстанции што
можат да бидат штетни за животната средина или за здравјето на луѓето поради нивните
својства и нивното внесување во животната средина и се определени во Прилог 2 на овој
правилник;
∗

Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) бр. 166/2006 на Европскиот парламент и на
Советот од 18 јануари 2006 година за формирање на Европскиот регистар за испуштање и пренесување на
загадувачи и изменување на Директивата 91/689/ЕЕЗ и 96/61/ЕЗ, CELEX 32006R0166
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10„испуштање“ е секое внесување на загадувачи во животната средина како резултат на
каква било човечка активност, намерна или ненамерна, рутинска или нерутинска,
вклучувајќи истурање, емисија, празнење, инјектирање, изнесување или депонирање, или
преку системите за канализација без конечнo пречистување на отпадната вода;
11.„пренесување надвор од локацијата“ е изнесување на отпадот наменет за
рециклирање или депонирање и на загадувачите во отпадната вода наменета за
пречистување надвор од границите на постројката;
12.„отпад“ е секоја супстанција или објект согласно прописите за отпадот;
13.„опасен отпад“ е секоја супстанција или објект согласно прописите за отпад;
14.„отпадна вода“ е отпадна вода дефинирана согласно прописите за води;
15.„депонирање“ е која било од активностите утврдени во прописите за отпад;
16. „D2“е операција за складирање која означува длабинско вливање (вливања на
пумпни исфрлања во бунари, солни куполи или природни сметлишта) согласно Законот за
ратификација на Базелската конвенција за контрола на прекуграничното пренесување на
опасен отпад и негово складирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/97).
17. „D3“е операција за складирање која означува површинско затварање (ставање на
течни или кашасти отпадоци во јами, вештачки езера или лагуни) согласно Законот за
ратификација на Базелската конвенција за контрола на прекуграничното пренесување на
опасен отпад и негово складирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/97).
18. „рециклирање“ е која било од активностите утврдени во прописите за отпад; и
19. „запис“ во смисла на овој правилник се податоците врз основа на кои операторот ги
изведува и ги соопштува информациите до надлежниот орган, во кој е содржана и
методологијата користена за пресметка на податоците.
ФОРМА НА РЕГИСТАРОТ
Член 4
(1) Регистарот за испуштање и пренесување на загадувачи (во понатамошниот текст:
Регистар на загадувачи) се користи во форма на електронска програмска апликација
(софтвер) која овозможува мрежен внес, обработка и приказ на податоците во регистарот
на обработен и необработен начин и овозможува нивно пребарување.
(2) Формата на регистарот на загадувачи е дизајнирана на начин кој овозможува
пристап до електронската програмска апликација од став (1) на овој член преку интернет
со употреба на корисничко име и лозинка и зачувување на податоците во период од 10
години.
СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ
Член 5
Регистарот на загадувачи содржи податоци за:
- инсталацијата со сите постројки во неа и нејзината географска местоположба,
вклучувајќи го и речниот басен на кој се наоѓа;
- оператор на инсталацијата задолжен за доставување на податоците;
- дејности на инсталацијата;
- испуштањето на загадувачи во медиумите на животната средина (воздух, вода и
почва);
- создавање и пренесувања на отпад надвор од локацијата и нивно одредиште, како што
е соодветно; и
- пренесувања на отпадна вода надвор од локацијата.

2 од 12

Службен весник на РМ, бр. 27 од 3.3.2011 година

Член 6
(1) Дејностите кои се причинa за создавање и испуштање на загадувачите и пренос
надвор од местото на настанување на загадувањето, нивната шифра и капацитет се дадени
во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
(2) Загадувачите кои се испуштаат во воздухот, водата и почвата и се пренесуваат
надвор од местото на настанување во отпадните води , нивната шифра, регистрски броеви
(CAS – Chemical Abstract Service) и прагови на испуштање се дадени во Прилог 2 кој е
составен дел на овој правилник.
МЕТОДОЛОГИЈА НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ
Член 7
(1) Надлежниот орган се грижи за потполноста и веродостојноста на податоците што
се содржани во Регистарот на загадувачи, како и за контролата на квалитетот и
осигурување на квалитетот на податоците во Регистарот.
(2) Надлежниот орган се грижи за заштитата на одделни податоци од Регистарот на
загадувачи само доколку операторот на инсталацијата до надлежниот органи достави акти
со кои е одредена доверливоста на тие податоци.
(3) При доставувањето на податоците и информациите до надлежниот орган,
операторот ги користи најдобрите расположливи информации, кои можат да вклучуваат
податоци, фактори на емисија, равенки за рамнотежа на масата, индиректно следење и
други пресметки, инжињерски мислења и други методи во согласност со меѓународно
одобрените методологии, кои се достапни.
(4) Операторот на секоја инсталација наведена во Прилог 1 од овој правилник, води
сметка за целосноста, доследноста и веродостојноста на податоците и информациите што
ги доставува до надлежнит орган.
НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ
Член 8
(1) Надлежниот орган за потребите на Регистарот на загадувачи еднаш годишно од
катастрите за животната средина треба да ги собира податоците и информациите од
операторите на секоја инсталација што врши една или повеќе дејности утврдени во
Прилог 1 од овој правилник.
(2) Операторот на секоја инсталацијата што врши една или повеќе од дејностите
утврдени во Прилог 1 од овој правилник, до крајот на месец март од тековната година до
надлежниот орган ги доставува во електронска и во пишана форма следните податоци и
информации за претходната година:
- испуштање во воздух, вода и почва на било кој загадувач определен во Прилог 2 од
овој правилник кој е составен дел на овој правилник за којшто е надминат прагот утврден
во прилогот;
- создавање и пренесување надвор од местото на настанување на опасен отпад и/или на
неопасен отпад, за рециклирање или депонирање, со исклучок на депонирање со
прочистување на земјиштето и длабинско инјектирање, согласно Законот за управување
со отпадот, означувајќи ги со „Р“ или „Д“ соодветно, зависно од тоа дали отпадот е
наменет за рециклирање или депонирање, а за прекугранични движења на опасен отпад,
името и адресата на операторот што го врши рециклирањето или депонирањето на
отпадот и локацијата каде што се врши рециклирањето или депонирањето; и
- настанување на испуштање на загадувачи во отпадните води наменети за
понатамошна обработка, производство и/или пренос надвор од местото на настанување за
кои што е надминат прагот утврден во Прилог 2 од овој правилник.
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(3) Податоците и информациите од став (2) на овој член се доставуваат заедно со
назнака за тоа дали податоците и информаците се обезбедени преку мерење, пресметки
или проценка.
(4) Податоци и информациите од став (2) алинеја 1 од овој член се доставуваат кога
вкупната количина на испуштање на загадувачи на годишно ниво од Прилог 2 од овој
правилник го преминува прагот утврден во тој прилог.
(5) Кога се работи за податоци за коишто е назначено дека се засновани на мерења или
пресметки, задолжително се наведува аналитичкиот метод и/или методот на
пресметување.
(6) Податоците кои операторот ги доставува до надлежниот орган треба да бидат
целосни, доследни и веродостојни.
(7) Операторот, записите со податоците врз основа на кои биле изведени податоците и
информациите што ги доставил до надлежниот орган треба да ги чува за период од пет
години од денот на доставувањето на истите.
Член 9
Податоците и информациите за испуштање во почвата операторот на инсталацијата во
која се создава отпадот кој се згрижува со постапка на обработка на отпад или со постапка
на длабоко инјектирање како D2 и D3 операции согласно прописите за отпад, ги доставува
до надлежниот орган согласно прописите за катастар на создавачи на отпад.
Член 10
(1) Податоците од член 8 од овој правилник ги вклучуваат и податоците за испуштање
и пренос надвор од местото на настанување кои настануваат како последица на сите
намерни, случајни, рутински или нерутински активности во рамките на одредена дејност.
(2) Кога се работи за случајните испуштања операторот ги наведува и сите други
достапни податоци кои се поврзани со случајните испуштања.
Член 11
Податоците од Регистарот на загадувачи се води на начин кој обезбедува истите да се
достапни до јавноста на интернет страната на надлежниот орган и тоа особено следните
податоци:
- идентификација на инсталацијата;
- сите активности на инсталацијата од Прилог 1 од овој правилник;
- податоци за испуштање во воздух од инсталацијата за секој загадувач што го
надминува прагот утврден во Прилог 2 од овој правилник;
- трансфер надвор од локацијата за секој загадувач наменет за пречистување на отпадна
вода во количини што го надминуваат прагот наведен во Прилог 2 од овој правилник;
- пренос на опасен отпад надвор од инсталацијата; и
- пренос на неопасен отпад надвор од инсталацијата.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 12
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2013.
Бр. 07-28/6
15 февруари 2011 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р Неџати Јакупи, с.р.
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