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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.47 од 08.04.2011 година

Член 1
Во Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република
Македонија„ број  67/2004, 92/2907 и 35/10), во членот 45 став (1) зборовите:
„кои се опфатени со државната и/или со локалните мрежи, согласно со овој
закон“  се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Податоците од ставот (1) точка 2 на овој член до надлежниот орган за вршење
на стручни работи од областа на животната средина, ги доставуваат субјектите
кои управуваат  со:
- инсталациите со инсталирана моќност од 0 до 50 MW најмалку еднаш годишно и
- инсталациите со инсталирана моќност над 50 MW најмалку еднаш месечно, како
и годишни сумирани извештаи.“
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член инсталациите кои имаат
емисии на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух од стационарни извори
од дифузен карактер, податоците од емисиите можат да ги достават врз основа на
пресметки или врз основа на мерења.“
Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:
„(4) Формата и содржината на обрасците на доставување на податоците од
емисиите во амбиентниот воздух од стационарни извори, начинот и временскиот
период на доставување согласно со капацитетот на инсталацијата, содржината и
начинот на водење на дневникот на емисии во амбиентниот воздух ги пропишува
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на животната средина.“
Ставот (4) станува став (5).

Член 2
Во членот 47 став (1) зборовите: „во реонот на објектот“ се заменуваат со
зборовите: „како и да постават во најблиската станбена  зона која се наоѓа во
правецот на ветерот најмалку една мерна станица за квалитетот на амбиентниот
воздух согласно со интегрираната еколошка дозвола“.

Член 3
Во членот 65 став (9) по зборовите: „овој закон„ се става запирка и се додаваат
зборовите: „Законот за инспекцискиот надзор“.

Член 4
Во членот 66 став (1) по точката 6 се додаваат две нови точки 7 и 8, кои гласат:
„7) утврди дали субјектите кои поседуваат податоци и информации за квалитетот
на амбиентниот воздух обезбедуваат пристап до информациите за квалитетот на
амбиентниот воздух кои ги поседуваат и дали тоа го сториле во определен рок и
форма (член 51 став (2));
8) утврди дали на барање на надлежниот орган за вршење на стручни работи од
областа на животната средина му се доставуваат потребните податоци за
изготвување и одржување на Катастарот на загадувачи на воздухот (член 52 став
(5));“.
Точките 7, 8 и 9 стануваат точки 9, 10 и11.
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Член 5
Во членот 67 став (1) по точката 6 се додаваат две нови точки 7 и 8, кои гласат:
„7) ќе ги задолжува  да обезбедуваат  пристап до информациите за квалитетот на
амбиентниот воздух кои ги поседуваат во определен рок и форма (член 51 став
(2));
8) ќе ги задолжи правните и физичките лица да ги доставуваат потребните
податоци за изготвување и одржување на Катастарот на загадувачи на воздухот
во рок од најмногу 30 дена од денот на  констатирањето на недостатокот (член 52
став (5));“.
Точките 7, 8 и 9 стануваат точки 9, 10 и11.

Член 6
По членот 69 се додаваат два нови члена 69-а и 69-б, кои гласат:

„Член 69-а

Постапка за едукација

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор државниот инспектор за
животна средина, односно овластениот инспектор за животна средина кој го
извршил  инспекцискиот надзор, утврди дека е сторена неправилност од членот
75-а ставови (1), (2) и (3) на овој закон, e должен да состави записник во кој ќе
ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената
неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на покана за
едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста при
вршењето на инспекцискиот надзор.
(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на
спроведување на едукацијата  ги пропишува министерот кој раководи со органот
на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната
средина.
(3) Едукацијата ја организира и спроведува Државниот инспекторат за животна
средина, односно овластениот инспектор за животна средина  во рок не подолг од
осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.
(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни
неправилности за еден или повеќе субјекти.
(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува
едукацијата, не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е
спроведена.
(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на
закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос
на утврдената неправилност.
(7) Доколку државниот инспектор за животна средина, односно овластениот
инспектор за животна средина при спроведувањето на  контролниот надзор
утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член,
донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекцискиот надзор.
(8) Доколку државниот инспектор за животна средина, односно овластениот
инспектор за животна средина при спроведувањето на контролниот надзор утврди
дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на  овој член, на
сторителот на прекршокот е должен да му предложи постапка за порамнување
пред да поднесат барање за поведување на прекршочна постапка.
(9) Државниот инспекторат за животна средина, односно овластениот инспектор
за животна средина води единствена евиденција за спроведената едукација на
начин пропишан од министерот кој раководи со органот на  државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.
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Член 69-б

Извештаи
Државниот инспектор за животна средина, односно овластениот инспектор за
животна средина е должен да води евиденција за надзорите и увидите извршени
на правните и физичките лица за кои изготвува квартален извештај и истиот го
објавува на веб страницата на органот на државната управа надлежен за вршење
на работите од областа на животната средина, односно на веб страницата на
општината, односно градот Скопје.“

Член 7
Членот 71 се менува и гласи:

„Постапка по жалба

(1) Жалба против решението на државниот инспектор за животна средина, може
да се изјави во рок од осум дена од денот на приемот на решението до
Комисијата за одлучување по жалба формирана согласно со Законот за животната
средина.
(2) Жалба против решението на овластениот инспектор за животна средина може
да се изјави во рок од осум дена од денот на приемот на решението до
Комисијата за одлучување по жалба на општината, општината во градот Скопје и
на градот Скопје формирана од страна на градоначалникот на општината,
општината во градот Скопје и на градот Скопје.
(3) Жалбата против решението од ставовите (1) и (2) на овој член не го одлага
извршувањето на решението.“

Член 8
По членот 75 се додава нов член 75-а, кој гласи:

„Член 75-а
(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на правното лице, доколку:
1) не доставува во определениот рок до надлежен орган за вршење на стручни
работи од областа на животната средина потребни  податоци за емисиите и за
изворите на емисиите (член 45 став (2));
2) не овозможи пристап до информациите и податоците за квалитетот на
амбиентниот воздух (член 51 став (2)) и
3)  не ги доставува пропишаните и другите потребни податоци до изготвувачот
и/или одржувачот на Катастарот  (член 52 став (5)).
(2) Глоба во износ од 500 евра во денарска  противвредност ќе му се изрече за
прекршок на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на
овој член.
(3) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.“

Член 9
Во членот 76 став (1) точките 4, 6 и 7 се бришат. Точките 5, 8, 9, 10 и 11
стануваат  точки  4, 5, 6, 7 и 8.

Член 10
Поблиските прописи утврдени со членот 6 на овој закон ќе се донесат во рок од
15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Член 11
Одредбите од членот 7 на овој закон ќе започнат да се применуваат со
започнувањето на примената на  Законот за инспекцискиот надзор.

Член 12
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за квалитет на амбиентниот
воздух.

Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.


