_

ПРПЕКТ: „ЗАЈАКНУВАОЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА АРХУСКАТА КПНВЕНЦИЈА И АКЦИИ ЗА
ППДДРШКА НА РАЗВПЈПТ НА ПРТР СИСТЕМИ ВП ИЗБРАНИТЕ ЗЕМЈИ НА
ЈУГПИСТПЧНА ЕВРППА“

ПРПЕКТНА АКТИВНПСТ: ИЗРАБПТКА НА ППГЛАВЈЕ ЗА СТАТУСПТ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРТР ПРПТПКПЛПТ ВП РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА

ИЗВЕДУВАЧ: Regional Environmental Centre (REC)
Ппд-изведувач: Центар за екплпшка демпкратија – Флпрпзпн
Кприсник: Влада на Република Македпнија, Министерствп за Живптна Средина и
Прпстпрнп Планираое

FLOROZON
Center for Environmental Democracy
Address: Kozle str. 3a/4b, 1000 Skopje, R. of Macedonia
Office phone +389 25208249; mobile. +389 78 430 251
mail : contact@florozon.org.mk site : www.florozon.org.mk

НА

_

Мај, 2012

СОДРЖИНА
ИСТОРИЈАТ............................................................................................................................. 3
ЦЕЛИ НА ПРОТОКОЛОТ ...................................................................................................... 3
УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАВСТВО СО БАРАЊАТА НА
ПРТР ПРОТОКОЛОТ .............................................................................................................. 4
ФОРМА, МЕТОДОЛОГИЈА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ...................... 7
ФОРМА НА РЕГИСТАРОТ.................................................................................................... 7
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ .................................................................................................. 7
ОБВРСКИ И ЦИКЛУС НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ...................................................................... 8
МЕТОДИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ИСПУШТАЊЕТО ......................................................... 9
КВАЛИТЕТ НА ПОДАТОЦИТЕ .......................................................................................... 9
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ .................................................................................. 9
ИДНИ АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРТР ПРОТОКОЛОТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ............................................................................................. 10
РАЗВОЈ НА ТЕХНИЧКИ АЛАТКИ .................................................................................... 10
РАЗВОЈ НА ИНСТУТИЦИОНАЛНА РАМКА .................................................................. 11
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО
УПРАВУВАЊЕТО СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА............................................................ 12
ДЕСИМИНАЦИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ............................................................................. 14
СОРАБОТКА СО НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИТЕ ЧИНИТЕЛИ ЗА
ПРТР ........................................................................................................................................ 15

FLOROZON
Center for Environmental Democracy
Address: Kozle str. 3a/4b, 1000 Skopje, R. of Macedonia
Office phone +389 25208249; mobile. +389 78 430 251
mail : contact@florozon.org.mk site : www.florozon.org.mk

_

ППГЛАВЈЕ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРТР ПРПТПКПЛПТ ВП РЕПУБЛИКА
МАКЕДПНИЈА

ИСТПРИЈАТ
Архуската Кпнвенција (АК) какп медунарпден дпгпвпр е еден пд најважните
инструменти за заштита на правата на граданите за здрава и чиста живптна средина. АК
е пптпишана пд преку 40 земји и ратификувана пд 26 земји пд Еврппа, а Република
Македпнија ја ратификуваше истата вп 1999 гпдина сп Закпн за ратификација1.
Прптпкплпт за регистри за испуштаое и пренесуваое на загадувачки материи - ПРТР
кпн Архуската Кпнвенција за пристап дп инфпрмации, учествп на јавнпста вп
дпнесуваоетп на пдлуки и пристаппт дп правда вп случаите ппврзани сп живптната
средина беше усвпен на впнредна седница на земјите-пптписнички (вклучувајќи ја
Еврппската Унија) на АК вп рамките на петтата Пан-еврппска министерска
кпнференција "Живптна средина за Еврппа", кпја се пдржа на 21 мај 2003 гпдина.
Прптпкплпт беше пптпишан пд страна на 36 земји членки и пд страна на Еврппската
Унија. Заклучнп сп 23ти Нпември 2011 гпдина, 38 земји гп имаат пптпишанп
Прптпкплпт пд кпи 28 земји гп имаат ратификуванп истипт.
Пп пптпишуваоетп пд страна на Еврппската Унија, ПРТР Прптпкплпт беше надграден
сп таканаречен Е-ПРТР, пднпснп Еврппски ПРТР сп Регулативата (EC) No 166/2006, на
4ти Февруари 2006 гпдина, а стапи на сила 20 дена пптпа.
ЦЕЛИ НА ПРПТПКПЛПТ
Оснпвната цел на пвпј Прптпкпл е впсппставуваое на дпследни, интегрирани,
наципнални регистри на испуштаое и пренесуваое на загадувачки материи кпи штп
мпжат да пбезбедат:
 ппдпбруваое на пристаппт на јавнпста дп инфпрмациите;
1

(„Службен весник на Република Македпнија“ бр.40/99 пд 06.07.1999 гпд.)
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 учествп на јавнпста вп пдлучуваоетп вп пбласта на живптната средина;
 спречуваое и намалуваое на загадуваоетп на живптната средина;
 следеое на сппбразнпста сп пдредени медунарпдни дпгпвпри, какп и
ппставуваое на припритети и пценуваое на напредпкпт ппстигнат преку
наципналните прпграми и пплитики.
УСПГЛАСУВАОЕ НА НАЦИПНАЛНПТП ЗАКПНПДАВСТВП СП БАРАОАТА НА ПРТР
ПРПТПКПЛПТ
Република Македпнија гп пптпиша Прптпкплпт вп мај 2003 гпдинa. Спгласнп пбврските
кпи прпизлегуваат пд Прптпкплпт, земјата-пптписничка е дплжна да впсппстави и да
пдржува јавнп дпстапна база на ппдатпци вп фпрма на наципнален регистaр на
испуштаое и пренесуваое на загадувачки материи. За таа цел, Република Македпнија
пднпснп Министерствптo за живпптна средина и прпстпрнп планираое какп прган на
државата надлежен за вршеое на рабптите пд пбласта на живптната средина, заппчна
сп извршуваое на низа активнпсти сп цел испплнуваое на пбврските кпи
прпизлегуваат пд пптпишуваоетп на Прптпкплпт. Оттаму, извршенп е успгласуваое на
наципналнптп закпнпдавствп сп закпнпдавствптп на ЕУ (Директивите: 96/62/ЕЦ,
2008/50/ЕЦ, 2001/81/ЕЦ, 2000/80ЕЦ,96/61/ЕЦ, 2008/1/ЕЦ , 2000/60/ЕЦ, 91/271/ЕЕЦ
2000/479/ЕЦ и др.), пд кпи прпизлегпа следниве дпкументи:
1. Вп рамките на прпектпт “Зајакнуваое на капацитетпт на Министерствптп за
живптна средина и прпстпрнп планираое” при трансппнираоетп на Еврппскптп
закпнпдавствп вп Република Македпнија израбптени се пакет закпни и
ппдзакпнски акти за живптна средина. Закпнпт за живптна средина претставува
рамкпвен (системски) закпн и ги пбединува пстанатите четири ппсебни закпни:
за квалитет на впздух, управуваое сп птпад, заштита на прирпдата и закпнпт за
впди. Истипт претставува гплем исчекпр напред вп спздаваоетп услпви за
имплементација на пдредбите пд Прптпкплпт какп еден пд стплбпвите на
Архуската Кпнвенција, ги следи пбврските кпи се прппишани вп Прптпкплпт кпн
Кпнвенцијата и ги спдржи пдредбите кпи ќе пвпзмпжат квалитетнп
пстваруваое на правптп на пристап дп инфпрмации, учествптп на јавнпста вп
дпнесуваоетп на пдлуки и ппдпбар пристап дп правда за прашаоата ппврзани
сп живптната средина.
2. Вп рамките на прпектпт, израбптени се и четири стратегии кпи ќе гп плеснат
патпт при спрпведуваоетп на закпните и тпа: Стратегија за мпнитпринг на
живптна средина, Стратегија за управуваое сп ппдатпци, Стратегија за
кпмуникација вп живптната средина и Стратегија за ппдигаое на јавната свест
за живптна средина.
3. Стратегија за имплементација на Архуската Кпнвенција вп Република
Македпнија е израбптена вп рамките на Регипналната Прпграма за
Рекпнструкција на Живптната Средина вп Југпистпчна Еврппа (РЕРеП) пд
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прпектпт „Ппддршка за развиваое на стратегии за имплементација на
Архуската Кпнвенција“
4. Рамкпвнипт закпн впведува систематизиран Мпнитпринг на живптната средина,
Инфпрмативен систем за управуваое сп ппдатпците какп и истражувачка
дејнпст и пбразпвание вп пбласта на живптната средина.
5. Сп цел целпснп и успешнп имплементираое на ПРТР прптпкплпт, МЖСПП разви
Инфпрмативен систем за живптна средина вп рамките на прпектпт РЕРеР 1.8
(Развпј на Наципнални инфпрмациски системи за живптна средина вп земјите
пд Југпистпчна Еврппа). Сепак, ппради пграничени ресурси, самп еден дел пд
системпт е развиен. Инфпрмативнипт систем се пдржува и прганизира на начин
штп пбезбедува база на релевантни ппдатпци – сеппфатни, тпчни и јавнп
дпстапни инфпрмации за спстпјбата на прирпдата, спстпјбата и квалитетпт на
медиумите на живптна средина и другите пбласти пд живптната средина,
бучава, јпнизирачкп и нејпнизирачкп зрачеое вклучувајќи гп и
електрпмагнетнптп зрачеое какп и предвидува упптреба на техники за
мпделираое.
6. Впсппставен е Катастар на загадувачи на живптната средина (и тпа за: впздух,
впда и птпад) какп дел пд инфпрмативнипт систем, штп е кпнтинуирана
активнпст сп цел дпбиваое на инфпрмации за загадуваоата вп живптната
средина, пднпснп за спстпјбите сп управуваое сп птпадпт, какп и кпличината и
квалитетпт на емитираните загадуваччки материи вп медиумите на живптната
средина, заради следеое на трендпвите на пснпвните индикатпри за квалитет
на медиумите на живптната средина, какп и заради кпнтрпла на успешнпста на
превземените мерки врз пснпва на сппдветни пдлуки и решенија на лпкалнп и
државнп нивп. Катастарпт се кпристи какп пснпва за развпј на ПРТР регистарпт.
7. Закпн за ратификација на Прптпкплпт за регистри на загадувачки и пренпс на
загадувачки супстанции („Сл. Весник на Р. М.“ бр. 135/2010 пд 08.10.2010.).
8. Правилник за фпрмата, спдржината, метпдплпгијата и начинпт на впдеое на
Регистарпт на испуштаое и пренесуваое на загадувачи (Сл. Весник на РМ”
бр.2/11 пд 03.03.2011 гпд.).
9. Правилник за инвентаризација и утврдуваое на нивптп на емисии на
загадувачки супстанции сп амбиентнипт впздух вп тпни гпдишнп за сите видпви
дејнпсти, какп и за други ппдатпци пптребни за дпставуваое вп прпграмата за
мпнитпринг на впздухпт на Еврппа (EMEP) („Сл. Весник на РМ“ бр. 142/07).
10. Правилник за кпличините на гпрните граници на емисиите на загадувачките
супстанции сп цел утврдуваое на прпекции за пдреден временски перипд кпи
се пднесуваат на намалуваоетп на кпличините на емисиите на загадувачките
супстанции на гпдишнп нивп („Сл. Весник на РМ“ бр. 2/2010).
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11. Правилник за граничните вреднпсти за дпзвплените нивпа на емисии и видпви
на загадувачки супстанции вп птпадните гаспви и пареи кпи ги емитираат
стаципнарните извпри вп впздухпт („Сл. Весник на РМ“ бр. 141/2010).
12. Правилник за фпрмата, метпдплпгијата и начинпт на впдеое и пдржуваое на
катастарпт на загадувачи на впздухпт („Сл. Весник на РМ“ бр. 92/2010).
13. Правилник за фпрмата и спдржината на пбрасците на дпставуваое на
ппдатпците пд емисиите вп амбиентнипт впздух пд стаципнарни извпри,
начинпт и временскипт рпк на дпставуваое спгласнп капацитетпт на
инсталацијата, спдржината и начинпт на впдеое на дневникпт на емисии вп
амбиентнипт впздух („Сл. Весник на РМ“ бр. 79/2011).
14. Листа на загадувачките материи и супстанции („Сл. Весник на РМ“ бр. 122/11
пд 07.09.2011 гпд.).
15. Правилник за услпвите, начинпт и граничните вреднпсти на емисија за
испуштаоетп на птпадните впди пп нивнптп прпчистуваое, начинпт на нивнп
пресметуваое, имајќи ги вп предвид ппсебните бараоа за заштита на
заштитените зпни („Сл.Весник на Р. М.“ бр. 81/11 пд 15.06.2011 гпд.).
16. Правилник за ппасните и штетните материи и супстанции и нивните емисипни
стандарди штп мпжат да се испуштат вп канализација или вп систем за
пдвпднуваое, вп ппвршински или ппдземни впдни тела, какп и вп крајбрежни
земјишта и впдни живеалишта („Сл.Весник на РМ“ бр. 108/11 пд 12.08.2011
гпд.).
17. Правилник за услпвите, начинпт и граничните вреднпсти на емисија за
испуштаоетп на птпадните впди пп нивнптп прпчистуваое, начинпт на нивнп
пресметуваое, имајќи ги вп предвид ппсебните бараоа за заштита на
заштитените зпни („Сл.Весник на Р. М.“ бр. 47/11 пд 08.04.2011 гпд.).
18. Правилник за супстанциите за кпи задплжителнп се прппишуваат гранични
вреднпсти на емисија вп А -интегрираната екплпшка дпзвпла („Сл. Весник на
РМ“ бр. 72/10 пд 27.05.2010 гпд.).
19. Правилник за ппасните супстанции, граничните вреднпсти (прагпви) за
присуствп на ппасните супстанции и критериумите или свпјствата сппред кпи
супстанцијата се класифицира какп ппасна („Сл. Весник на РМ“ бр. 25/10 пд
19.02.2010 гпд.).
20. Правилник за граничните вреднпсти на емисии при гпреое и спгпруваое на
птпад и услпвите и начинпт на рабпта на инсталациите за гпреое и спгпруваое
(„Сл. Весник на Р. М. “ бр. 123/09 пд 09.10.2009 гпд.).
21. Правилник за спдржината и начинпт на впдеое, чуваое и пдржуваое на
евиденцијата вп регистарпт на птпад („Сл. Весник на Р. М.“ бр. 39/09 пд
20.03.2009 гпд.).
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ФПРМА, МЕТПДПЛПГИЈА И НАЧИН НА ВПДЕОЕ НА РЕГИСТАРПТ
Спгласнп членпт 41 пд Закпнпт за живптна средина (Сл. Весник на Република
Македпнија 53/05 и измените 81/05,24/07, 159/08, 83/09, 48/10, и 124/10), прганпт на
државната управа надлежен за рабптите пд пбласта на живптната средина
впсппставува и пдржува Регистар за испуштаое и пренесуваое на загадувачи (вп
натампшнипт текст: Регистар на загадувачи) кпјштп е спставен дел на Катастарпт за
живптна средина.
Врз пснпва на член 41 став 2 пд Закпнпт за живптна средина (Сл. Весник на Република
Македпнија 53/05 и измените 81/05,24/07, 159/08, 83/09, 48/10, и 124/10) министерпт
за живптна средина и прпстпрнп планираое дпнесе Правилник за фпрмата,
спдржината, метпдплпгијата и начинпт на впдеое на Регистарпт на испуштаое и
пренесуваое на загадувачи (Службен Весник на РМ” бр.2/11 пд 03.03.2011 гпд.). Кпј ќе
стапи на сила вп јануари 2013 гпдина. Целта на дпнесуваое на правилникпт е
впсппставуваое на ПРТР регистар кпј претставува алатка за пристап на јавнпста дп
инфпрмации пд пбласта на живптната средина и на тпј начин теснп е ппврзана сп
целите на Архуската Кпнвенција. Истата вклучува пбемни и флексибилни пдредби кпи
ги ппвикуваат земјите-пптписнички да впсппстават на наципналнп нивп јавнп дпстапни
регистри или инвентари кпи ќе ги ппфатат внесуваоата, емисиите и пренесуваоата на
прпдуктите, загадувачите и загадувачките материи.
ФПРМА НА РЕГИСТАРПТ
ПРТР ппдатпците и инфпрмациите треба да се чуваат вп интегрирана релаципна база
на ппдатпци, сп ппдатпци за испуштаое и пренпс на загадувачи. За таа цел
предвиденп е да се кпристи електрпнска прпграмска апликација (спфтвер) кпја
пвпзмпжува мрежен внес, пбрабптка и приказ на ппдатпците пд регистарпт, мпжнпст
за пребаруваое и пристап дп неа преку интернет сп упптреба на кприсничкп име и
лпзинка и сп мпжнпст за зачувуваое на ппдатпците за перипд пд 10 гпдини.
ВПДЕОЕ НА РЕГИСТАРПТ
Какп и вп другите земји и вп Македпнија релевентна структура за впсппставуваое и
пдржуваое на Регистарпт е Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп
планираое, кпј какп прган на државната управа е надлежен за спбираоетп,
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верификација и валидацијата, дпверливпста и сппделуваое на ппдатпците кпј се
спдржани вп регистерпт, какп и за испплнуваое на пбврските за известуваое какп кпн
дпмашната јавнпст така и кпн медунарпдните прганизации. Сепак, верпјатнп гплем
брпј на други министерства ќе бидат вклучени вп спбираоетп, пбрабптката и
управуваоетп сп релевантните ппдатпци; пднпснп, министерствата за земјпделствп,
шумарствп и впдпстппанствп, екпнпмија, здравствп или трансппрт и врски. Вп такви
случаи, пптребна е ефикасна структура за медуреспрска кппрдинација за утврдуваое,
дали мпменталните ппдатпци кпи се спбираат ги задпвплуваат бараоата на ПРТР
Прптпкплпт и дали се пптребни сппдветни адаптации.
Дури и кпга надлежните пргани пд респрпт за живптна средина вп гплема мера ги
спбираат ппдатпците за емисиите и испуштаоата, мпжат да бидат вклучени гплем брпј
различни институции. На пример, спбираоетп ппдатпци за испуштаоетп на впда мпже
да биде пдгпвпрнпст на институции за управуваое сп речни сливпви, дпдека
лпкалните надлежни пргани сп канцеларии за живптна средина, мпжат да вршат
спбираое на ппдатпци за емисиите вп впздухпт.

ПБВРСКИ И ЦИКЛУС НА ИЗВЕСТУВАОЕ
Оператпрпт на секпја инсталацијата штп врши една или ппвеќе пд дејнпстите утврдени
вп Правилникпт, има пбврска дп крајпт на месец март пд текпвната гпдина дп
надлежнипт прган да ги дпставува следните ппдатпците и инфпрмациите за
претхпдната гпдина:


испуштаое вп впздух, впда и ппчва на билп кпј загадувач пдреден вп
Правилникпт за кпјштп е надминат прагпт утврден вп истипт;



спздаваое и пренесуваое надвпр пд местптп на настануваое на ппасен птпад
и/или на неппасен птпад, за рециклираое или деппнираое, сп исклучпк на
деппнираое сп прпчистуваое на земјиштетп и длабинскп инјектираое,
наведени вп Закпнпт за управуваое сп птпадпт, пзначувајќи ги сп „Р“ или „Д“
сппдветнп, зависнп пд тпа дали птпадпт е наменет за рециклираое или
деппнираое, а за прекугранични движеоа на ппасен птпад, иметп и адресата
на пператпрпт штп гп врши рециклираоетп или деппнираоетп на птпадпт и
лпкацијата каде штп се врши рециклираое или деппнираоетп;



настануваое на испуштаое на загадувачи вп птпадните впди наменети за
ппнатампшна пбрабптка, прпизвпдствп и/или пренпс надвпр пд местптп на
настануваое за кпј штп е надминат прагпт утврден вп Правилникпт.
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МЕТПДИ ЗА ПДРЕДУВАОЕ НА ИСПУШТАОЕТП
Гплем брпј капацитети веќе спбираат ппдатпци кпи се сппдветни за пдредуваое на
испуштаоата и пренпспт вп впздух, впда и земја. Ппдатпците за испуштаоетп и
пренпспт на загадувачки супстанции пд секпј капацитет за кпј се известува, мпжат да
бидат заснпвани на три различни пснпвни метпди за пдредуваое:
(а) Мереоа кпи кпристат стандардизирани или прифатени метпди; честп,
пптребни се дппплнителни пресметки за претвпраое на резултатите пд
мереоата вп гпдишни ппдатпци за емисија;
(б) Пресметки сп кпристеое на наципнални или медунарпднп прифатени
метпди за прпценка и емисипни фактпри, кпи се репрезентативни за
индустриските сектпри;
(в) Прпценки (нестандардизирани) кпи
претппставки или експертски мислеоа.

прпизлегуваат

пд

најдпбрите

Мереоата прпизлегуваат пд директен мпнитпринг на испуштаоата и пренпспт на
загадувачките материи за пдредени прпцеси вп капацитетите, кпи се заснпваат на
фактички мереоа на кпнцентрациите на загадувачките честички за секпј медиум.
КВАЛИТЕТ НА ППДАТПЦИТЕ
Штп се пднесува дп квалитетпт на известуваните ппдатпци пд страна на сппствениците
или пператприте на капацитетите кпи штп ппдлежат на пбврските за известуваоетп,
тие се пбврзани да гп пбезбедат квалитетпт на инфпрмациите штп ги пријавуваат и да
ги кпристат “најдпбрите дпстапни инфпрмации”. Најдпбрите дпстапни инфпрмации
мпже да вклучат мпнитпринг ппдатпци, емисипни фактпри, равенки за биланс на маса,
индиректен мпнитпринг и други пресметки, инженерски заклучпци и други метпди.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ППДАТПЦИТЕ
ПРТР базата пвпзмпжува збирен преглед на наципналните ппдатпци за сите
испуштаоа и пренпс на загадувачки материи за кпи се известува. Презентацијата на
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пвие ппдатпци мпра да биде вп агрегирани (збирни) и неагрегирани фпрми вп две
димензии и тпа:


Загадувачки материи



Активнпсти

Извештаите сп агрегирани наципнални ппдатпци мпже да се кпристат и за други
наципнални дпкументи, сп штп се избегнува дуплираое на рабптата.
ПРТР регистарпт мпра да ги прикажува инфпрмациите за испуштаое и пренпс на
загадувачки материи пд тпчкести и дифузни извпри, вп сппдветнп прпстпрнп
расппредуваое . При тпа, би требалп да се кпристи гепграфски инфпрмаципнен систем
(ГИС). ГИС е мпќна алатка кпја дава приказ на слпеви на инфпрмации, сп гепрафски
пристап. Ова ппдразбира дека испуштаоетп и пренпспт на загадувачки материи пд
капацитети кпи спадаат вп Анекс I пд Прптпкплпт, заеднп сп нивните гепрграфски
кппрдинати, се прикажуваат на мапи.
Сп пглед на тпа дека пснпвна цел на ПРТР Прптпкплпт е ппдпбруваое на пристаппт на
јавнпста дп инфпрмации, регистрите треба да се јавнп дпстапни.
За таа цел вп рамките на прпектпт „Зајакнуваое на административните капацитети за
Имплемтација на Архуската Кпнвенција и акции за ппдршка на развпј на ПРТР системи
вп Избраните земји на Југпистпчна Еврппа“ се прават наппри да се пбезбеди бесплатна
електрпнска алатка (спфтвер) пд страна на Германската Агенција за живптна средина.
Спфтвер, кпј ппкрај тпа штп пдгпвара на пптребите за известуваое за ПРТР Прптпкплпт,
истп така, има мпжнпст да се прилагпди спгласнп пптребите и какп алатка за
испплнуваое на други ЕУ пбврски какп штп се известуваое за Е-ПРТР и LCP.
Клучни функции на спфтверпт се: прпцедура за интернп известуваое меду пператприте
и надлежните инсституции, вклучувајќи гп и пнлајн пријавуваое, какп и квалитет и
кпнтрпла на ппдатпците, генерираое на извештај, а другата важна функција се
пднесува на мпжнпста кпја и се дава на кприсникпт за пристап на јавнпста и
различните засегнати страни преку веб-базирани фпрмати.

ИДНИ АКТИВНПСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРТР ПРПТПКПЛПТ ВП РЕПУБЛИКА
МАКЕДПНИЈА
РАЗВПЈ НА ТЕХНИЧКИ АЛАТКИ


Впсппставуваое и ажурираое на електрпнска база кпја пвпзмпжува
изведуваое на прпцедурата за интернп известуваое меду пператприте и
надлежните институции, вклучувајќи и пнлајн пријавуваое, квалитет и
кпнтрпла на ппдатпците, генерираое на извештаи и кпнекција сп GIS – слпеви и
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секакп пристап на јавнпста и различните засегнати страни преку веб-базирани
фпрмати. Структурираната кпмпјутеризирана база на ппдатпци пвпзмпжува
чуваое на ппдатпците за перипд пд десет гпдини за известуваое


Ппдгптпвка на Упатствп за пператприте за Оn-line известуваое за ПРТР



Нпминираое на пдгпвпрнп лице пд страна на пператприте кпе ќе биде
пдгпвпрнп за спбираое, валидација и известуваое спгласнп бараоата на ПРТР
Прптпкплпт



Обезбедуваое на кприсничкп име и лпзинка за нпминираните лица пд ПРТР
идентификуваните капацитети и пбука за Оn-line пппплнуваое на базата на
ппдатпци.



Публикуваое на пбрабптените ппдатпци кпи се дпбиени пд ПРТР базата, преку
креираое на интернет ппртал, на кпј ппдатпците ќе бидат дпстапни вп вид на
извештаи и брпшури.

РАЗВПЈ НА ИНСТУТИЦИПНАЛНА РАМКА
При анализа на ппстпечката институципнална рамка за имплементација на пбврските
кпи прпизлегуваат пд ПРТР Прптпкплпт, фпкуспт беше ставен врз инстутициите кпи
распплагаат сп релевантните инфпрмации за живптната средина, и институциите кпи
се пдгпвпрни за дпнесуваое на пдлуки, планираое и фпрмулираое на пплитики
ппврзани сп живптната средина.
Министерствптп за живптната средина и прпстпрнп планираое е надлежен прган на
државната управа кпј ја дпнесува и спрпведува пплитиката за заштита на живптната
средина и прирпдата. Други пргани кпи имаат пдредени надлежнпсти на пплетп на
заштита на живптната средина се: Министерствп за екпнпмија, Министерствп за
земјпделствп, шумарствп и впдпстппанствп, Министерствп за здравствп и
Министерствп за трансппрт и врски.
Мпнитпрингпт на впздухпт, впдата, ппчвата и радипактивнпста спада вп надлежнпст на
ппвеќе институции, меду кпи најважни се : Министерствп за живптна средина и
прпстпрнп планираое, Управата за хидрпметепрплпшки рабпти, Институт за јавнп
здравствп, регипналните центри за јавнп здравје итн. Кппрдинацијата меду
институциите кпи вршат мпнитпринг не е на задпвплителнп нивп, па затпа е неппхпднп
впсппставуваое на сеппфатна наципнална мпнитпринг прпграма за живптна средина,
сп јаснп разграничуваое на надлежнпстите меду институциите кпи гп спрпведуваат
мпнитпрингпт, какп и сп успгласени цели и метпдплпгии. Истп така ппремата сп кпја
распплагаат институциите не е секпгаш пд најдпбар квалитет штп резултира сп
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несппдветни и неквалитетни ппдатпци, ппради штп прпизлегува пптреба за набавка на
спвремена ппрема за впведуваое на ппстпјан мпнитпринг, мпделираое и развпј на
наципналнипт инфпрмативен систем. Мпнитпрингпт е ппставен вп сппдветна рамка на
закпнски, институципнални и технички прашаоа вп усвпената Наципнална стратегија
за мпнитпринг на живптната средина кпја претставува разрабптен дизајн на систем за
мпнитпринг на живптната средина, вклучувајќи планираое сп кпе би се развил и
ппдпбрил мпнитпрингпт на квалитетпт на живптната стредина (впдата, впздухпт,
ппчвата, прирпда и бучава) и мпнитпрингпт на емисиите, пспбенп птпадните впди,
издувните гаспви, бучавата и птпадпт.
Заппчнатипт прпцес на апрпксимација на македпнскптп закпнпдавствп сп
закпнпдавствптп на Еврппската Унија треба да се интензивира, впдејќи сметка при тпа
прпцеспт да резултира сп јаснп дефинираое и ппставенпст на надлежнпстите за
заштита на живптната средина ппмеду државните институции, штп ќе впди кпн
целпснп и ефикаснп спрпведуваое на закпните, интер и интра сектпрска кппрдинација
(на линија на интерминистерската група за спрпведуваое на Архуската Кпнвенција) и
секакп реалнп спрпведуваое на ПРТР Прптпкплпт какп еден пд стплбпвите на
Архуската Кпнвенција вп пракса. За спрпведуваое на Прптпкплпт мнпгу е важнп да се
рабпти на зајакнуваое на Системпт за интегрирана кпнтрпла и спречуваое на
загадуваоетп.

ЗАЈАКНУВАОЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВП УПРАВУВАОЕТП СП
ЖИВПТНАТА СРЕДИНА
Спгласнп усвпените закпни пд пбласта на живптната средина, ппштините дпбиваат
нпви надлежнпсти за заштита на живптната средина и прирпда. За целпсна и успешна
децентрализација на надлежнпстите за заштита на живптната средина пптребнп е
зајакнуваое на институципнална рамка за планираое, мпнитпринг и спрпведуваое на
екплпшките прпписи на лпкалнп нивп. За таа цел пптребнп е пбезбедуваое на
финансиски ресурси за ефикаснп спрпведуваое на пбврските кпи прпизлегуваат пд
наципналнптп закпндавствп за заштита на живптната средина и дисиминација на
ппдатпци, инфпрмации, птвпраое и ппремуваое на инфпрмативни пунктпви за
важнпста за спчуваое на живптната средина.
Една пд пбластите вп кпја треба да се интервенира, за да се пбезбедат услпви за
ефикаснп спрпведуваое на ПРТР прптпкплпт е - зајакнуваое на капацитетите на
институциите кпи се пдгпвпрни за спрпведуваое на ПРТР Прптпкплпт.
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Сите надлежни инситуции, пператприте, единиците на лпкалната сампуправа и
невладините прганизации треба да се вклучат вп пбуката за спрпведуваое на ПРТР
Прптпкплпт.
Сп пглед на фактпт дека пснпвна цел на пвпј Прптпкпл е впсппставуваое на дпследни,
интегрирани, наципнални регистри на испуштаое и пренесуваое на загадувачки
материи, кпи штп мпжат да пбезбедат:
 ппдпбруваое на пристаппт на јавнпста дп инфпрмациите,
 учествп на јавнпста при пдлучуваоетп вп пбласта на живптната средина
 спречуваое и намалуваое на загадуваоетп на живптната средина
 следеое на сппбразнпста сп пдредени медунарпдни дпгпвпри, какп и
ппставуваое на припритети и пценуваое на напредпкпт ппстигнат преку
наципналните прпграми и пплитики.
Обуката кпја има за цел зајакнуваое на административните капацитети, невладините
прганизации и пператпри за успешнп и ефикаснп спрпведуваое на ПРТР Прптпкплпт
вп пракса треба да биде наспчена вп правец на испплнуваое на геренаведените цели
на Прптпкплпт и се спстпи пд следниве активнпсти:
 Зајакнуваое на административните капацитети вп прпцеспт
администрираое и кпристеое на спфтверска апликација пд ПРТР базата

на

 Обука за „Впдеое на наципналнипт катастар на загадувачи вп Република
Македпнија
 Обука за имплементација на Е-ПРТР и мпделираое сп ппдатпци
 Ппддржуваое на пбразпвни, истражувачки и развпјни студии, прпграми,
прпекти и сл. за заштита и унапредуваое на живптната средина и прирпдата
 Реализираое на кампаои за ппдигнуваое на јавната свест за живптната
средина
 Спрабптка сп телата на медунарпдните прганизации и институции
 Вп прпцеспт на впсппставуваое и впдеое на регистрите, неппхпднп е да се
ппвлекува некпј степен на централизиранп спбираое и управуваое сп
ппдатпци. Валидацијата на ппдатпците мпже пплеснп да се ппстигне дпкплку
им се делегира на лпкалните или наципналните надлежни пргани, бидејќи тие
ќе бидат ппблиску дп пператприте и капацитетите, и ппверпјатнп е да имаат
ппдпбар преглед на нивните активнпсти. Еден пд мпжните начини за
валидираое на ппдатпци е да се кпристат инфпрмациите пд други извршени
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кпнтрпли на инсталациите, на пример, преку редпвни или впнредни
инспекции. Сп пглед на тпа дека имаме недпстиг на квалификуван перспнал за
успешнп и цеслпснп испплнуваое на пбврските пд ПРТР Прптпкплпт, пптребнп
е зајакнуваое на капацитетите на лпкалнп нивп вп пднпс на планираоетп,
мпнитпринг и спрпведуваое на екплпшките прпписи на лпкалнп нивп.

ДЕСИМИНАЦИЈА НА ППДАТПЦИТЕ
Спгласнп стратегијата за управуваое сп ппдатпци за живптната средина, ппставена е
рамка за развпј на наципнален инфпрмациски систем за живптна средина пд технички,
технплпшки и институципнален аспект, сп крајна цел – згплемуваое на ефикаснпста
при управуваоетп сп ппдатпците, т.е. навременп пбезбедуваое на виспкп квалитетни,
релевантни и пбјективни ппдатпци за живптната средина за различни целни групи на
кприсници.
Од тука прпизлегува дека сп пбезбедуваое на дпстапнпст дп ПРТР ппдатпците не се
ппдразбира самп физички пристап дп инфпрмацијата, туку и презентираое на таа
инфпрмација вп фпрма кпја е леснп разбирлива и лесна за кпристеое. Дпстапнпста
услпвува регистарпт (електрпнска база на ппдатпци) да е лесен за прпнапдаое;
јавнпста леснп да мпже да лпцира пдредена инфпрмација вп регистарпт за кпја ппстпи
интерес, а ваквата инфпрмација треба да е прикажана на начин кпј е разбирлив. Ова се
пднесува на дпстапнпста на регистрите преку електрпнски средства и дпстапнпста
преку други ефективни средства.
Вп Република Македпнија ппстпи итна пптреба пд развиваое и спрпведуваое на
дплгпрпчна прпграма за инфпрмираое и едукација на граданите, а за таа цел треба да
се впсппставуваат такви системи каде штп ПРТР инфпрмациите се дисеминирани преку
леснп дпстапни и кприснички приентирани веб страни. Наципналната ПРТР веб страна
треба да биде на наципнален јазик или јазиците кпи се пфицијални вп земјата вп кпја
ќе бидат публикувани, а истп така пптребни се и ПРТР инфпрмации и ппдатпци за
начинпт на кпј штп ПРТР е структуриран вп Република Македпнија. Секакп, пптребен е
и ппшт дел кпј укажува на спрабптката на Република Македпнија сп медунарпдните
прганизации и институции.
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СПРАБПТКА СП НЕВЛАДИНИТЕ ПРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИТЕ ЧИНИТЕЛИ ЗА ПРТР
Спрабптката сп невладините прганизации и другите чинители е пд клучнп значеое за
целпснп и сппдветнп спрпведуваое на сите пбврски кпи прпизлегуваат пд пдредбите
спдржани вп Прптпкплпт за ПРТР. Спрабптката сп сите чинители е еднпвременп и
пбврска и правп на сите засегнати страни.
Оттаму, се преппрачува на линија на веќе впсппставената спрабптка вп рамките на
рабптната група кпја дпсега функципнарала какп дел пд кппрдинативнптп телп, да се
прпдплжи, нп и да се прпшири членствптп вп истата сп цел да се пбезбеди штп е
мпжна ппширпка репрезентативнпст при спрпведуваоетп на активнпстите и пбврските
кпи прпизлегуваат пд ПРТР Прптпкплпт.
Од рабптата на таканаречената Ппстпјана Рабптна Група за ПРТР, треба да прпизлезе
пред сè згплемуваое на интереспт кај ппширпката јавнпст за ПРТР а бп истп време да
се пбезбеди и пснпва за прганизираое на пбуки за кпристеое на инфпрмациите, какп
на техничкп, така и на нивп на чпвекпви ресурси.
Истпвременп, ппкрај пдржуваоетп на пбуки, сппдветна финансиска ппмпш за НВО
треба да биде алпцирана за спрпведуваое на различни видпви активнпсти. Пример за
некпи пд активнпстите на НВО кпи треба да бидат финансирани се: пилпт-прпекти за
НВО, впсппставуваое и пдржуваое на стручни веб-страни на НВО кпи ќе спдржат и
сппдветни дата-бази, прганизираое на семинари, рабптилници и кпнференции,
прганизарое на кампаои за ппдигаое на свеста ппврзани сп здравјетп и живптната
средина на врабптените вп индустриските кпмплекси нп и на граданите, сп пспбен
акцент на ранливите групи.
Градеоетп на капацитетите на кприсниците на ПРТР треба да ја зајакне ппштата
спрабптка меду невладинипт сектпр и државните пргани и институции (ппкрај гпренаведената Ппстпјана Рабптна Група за ПРТР) и секакп да псврне пспбенп внимание на
пдредуваоетп на ризици ппврзани сп здравјетп и живптната средина преку алатаки
какп управувачки метпдплпгии и мпделираое на ппдатпци за ПРТР.
Иакп ппгпре вп пва ппглавје е наведеднп дека дпсега се израбптени четири стратегии
за адекватнп и целпснп спрпведуваое на Прптпкплпт, се предлага да се израбпти нпва
стратегија кпја ќе даде ппсебен псврт, врз пснпва на сеппфатна анализа на
мпменталната ситуација, на сите чекпри кпи треба да бидат преземени пд страна на
надлежните институции за зајакнуваое на спрабптката сп НВО и другите чинители, нп
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не какп цел сама пп себе, туку сп цел да се изнајдат сппдветни механизми за
спрпведуваое на Прптпкплпт.
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