Врз основа на членовите 122 став (3), 124 став (2), 125 став (3), 126 став (6), 127 став
(5), од Законот за животна средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Предмет
Со овој правилник се пропишуваат постапката за издавање, измена, целосен или делумен пренос на Б - интегрирана еколошка дозвола; условите за престанок на активноста и
условите за одземање и престанок на дозволата; формата и содржината на барањето како и
начинот на кој се поднесува барањето за издавање Б - интегрирана еколошка дозвола и потребната документација која се приложува кон барањето; формата и содржината на Б интегрираната еколошка дозвола; формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на Б - интегрирани еколошки дозволи како и начинот на доставување на податоците за
упис во Регистарот како и начинот и постапката за вршење на увид во инсталацијата и нејзината работа заради утврдување на исполнувањето на барањата утврдени во Б - интегрираната еколошка дозвола.
II. СОДРЖИНА И ФОРМА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, НАЧИН НА КОЈ СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА КОН БАРАЊЕТО
Член 2
Начин на поднесување на барањето за издавање Б - интегрирана еколошка дозвола
(1) Заради прибавување Б - интегрирана еколошка дозвола, операторот на инсталацијата (во понатамошниот текст оператор) поднесува барање за издавање Б - интегрирана еколошка дозвола (во понатамошниот текст: барање).
(2) Барањето од став (1) од овој член за инсталацијата за која се издава Б - интегрирана
еколошка дозвола, а која се наоѓа во заштитено подрачје, операторот го доставува до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.
(3) Барањето од став (1) од овој член за инсталации од Прилог 2 од Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола,
односно дозвола за усогласување со оперативен план и временскиот распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план („Службен Весник на РМ”
бр. 89/05), операторот го доставува до градоначалникот на општината односно до градоначалникот на Градот Скопје.
(4) Доколку инсталацијата за која се издава Б - интегрирана еколошка дозвола се наоѓа
на подрачјето на две или повеќе општини односно Градот Скопје, операторот барањето од
став 1 од овој член го доставува до градоначалникот на општината односно градоначалникот на Град Скопје на чие подрачје се наоѓа поголемиот дел од инсталацијата.
(5) Операторот барањето од став (1) од овој член, го доставува во писмена форма и тоа
во три оригинални примероци и во електронска форма.

(6) По добивањето на целосното барање, надлежниот орган од став (2) и (3) од овој правилник го внесува датумот на прием на барањето на насловната страна на барањето и го
регистрира истото.
(7) По добивањето на целосното барање од став (1) од овој правилник, надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој правилник врши посета на локацијата на која се или ќе
се наоѓа инсталацијата, заради утврдување на состојбата на локацијата и/или инсталацијата и проверка на податоците содржани во барањето.
Член 3
Содржина на барањето за Б - интегрирана
еколошка дозвола
(1) Барањето за издавање Б - интегрирана еколошка дозвола, особено содржи:
1. Податоци за операторот односно подносителот на барањето;
2. Податоци и опис на инсталацијата, нејзините технички активности.
3. Податоци за управување и контрола на инсталацијата;
4. Податоци за суровини и помошни материјали и енергии употребени или произведени во инсталацијата;
5. Податоци за цврст и течен отпад;
6. Податоци за емисии во атмосферата;
7. Податоци за емисии во површински води и канализација;
8. Податоци за емисии во почва;
9. Податоци за земјоделски и фармерски активности;
10. Податоци за бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење;
11. Податоци за точки на мониторинг и земање на примероци;
12. Програма за подобрување;
13. Спречување на хаварии и реагирање во итни случаи;
14. Ремедијација, престанок со работа на инсталацијата, повторно започнување и грижа за животната средина по престанокот на активностите;
15. Изјава;
16. Табеларни прикази и прилози потребни за образложување на наводите содржани во
барањето.
(2) За податоците од став (1) од овој член, операторот во прилог на барањето треба да
поднесе соодветна документација.
(3) Надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој правилник може да побара од операторот, тој да го дополни барањето и со други податоци кои не се содржани во став (1) од
овој правилник, доколку таквите податоци се неопходни заради појаснување на податоците од барањето.
Член 4
Формата на барањето
Барањето од член 2 став (1) од овој правилник, се доставува во форма утврдена во образец даден во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Доверливи информации
(1) Операторот може да ги нагласи документите или нивни делови кои ги смета за доверливи трговски и индустриски информации во согласност со член 55 став (2) точка 4 од
Законот за животна средина.

(2) Операторот ги образложува причините за доверливост на документите на надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој Правилник.
(3) Документите и образложението на причините за доверливост на документите од
став (1) и став (2) од овој член, операторот ги доставува кон барањето за издавање дозвола, во посебен коверт со назнака определена согласно прописите за пристап до инфомации.
(4) Документацијата која содржи доверливи трговски и индустриски информации во
врска со инсталацијата, се даваат на увид на јавноста, само по претходна писмена согласност на операторот.
III. СОДРЖИНА И ФОРМА НА Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Член 6
Содржина на Б - интегрираната еколошка дозвола
Б - интегрираната еколошка дозвола особено ги содржи следните податоци:
1. Инсталацијата за која се издава дозволата;
2. Работа на инсталацијата;
3. Документација;
4. Редовни извештаи;
5. Известувања;
6. Емисии;
7. Пренос до пречистителна станица за отпадни води;
8. Услови надвор од локацијата;
9. Програма за подобрување;
10. Договор за промени во пишана форма;
11. Додатоци.
Член 7
Форма на дозволата
Б - интегрираната еколошка дозвола е дадена во форма утврдена со образец даден во
Прилог бр.2 кој е составен дел од овој правилник.
Член 8
Подготвување и утврдување на условите во Б интегрираната еколошка дозвола
(1) При донесување на одлуката за издавање Б - интегрирана еколошка дозвола надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој правилник, особено води сметка за:
1. податоците и информациите содржани во барањето за издавање дозвола и податоците и информациите приложени кон барањето;
2. податоците и информациите од посета на локацијата на која се наоѓа инсталацијата
од член 2 став (7) од овој правилник;
3. резултатите од оцената на влијанијата врз животната средина доколку е спроведена;
4. резултатите од постапката спроведена во согласност со главата XV Спречување и
контрола на хаварии со присуство на опасни супстанции од Законот за животна средина ;
5. стандардите и граничните вредности за емисии во животната средина;
6. потреба од спречување и ублажување на штетата врз животот и здравјето на луѓето и
врз животната средина;

7. мислењата и коментарите добиени по консултациите со други надлежни органи, јавноста и со организациите на граѓани формирани за заштита и унапредување на животната
средина;
8. техничките и економските карактеристики на инсталацијата, географската локација
на инсталацијата и состојбата на локацијата;
9. заклучокот за увид во инсталацијата и нејзината работа од член 9 став (1) од овој
правилник.
IV. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ВРШЕЊЕ УВИД ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА И НЕЈЗИНАТА РАБОТА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊАТА УТВРДЕНИ СО Б ИНТЕГРИРАНАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Член 9
Увид во инсталацијата
(1) Надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој правилник, пред донесување на
решението за издавање на Б - интегрирана еколошка дозвола, врши увид во инсталацијата
и нејзината работа заради утврдување на исполнување на барањата утврдени во дозволата.
(2) Увидот од став (1) од овој член го врши Државниот инспекторат за животната средина доколку се работи за инсталација која врши активност за која се издава Б - интегрирана еколошка дозвола, а инсталацијата се наоѓа во заштитено подрачје.
(3) Увидот од став (1) од овој член го врши овластениот инспектор за животна средина
на општината односно на Град Скопје доколку се работи за инсталација за која се издава Б
- интегрирана еколошка дозвола, со исклучок на инсталациите од став (2) од овој член.
(4) За денот и часот на вршење на увидот од став (1) од овој член Државниот инспекторат за животната средина односно овластениот инспектор за животна средина на општината односно на Град Скопје го известува операторот.
(5) Државниот инспекторат за животната средина односно овластениот инспектор за
животна средина на општината односно на Град Скопје за увидот од став (1) од овој член,
составува записник врз основа на кој се издава заклучок.
V. ИЗДАВАЊЕ, ИЗМЕНА, ЦЕЛОСЕН ИЛИ ДЕЛУМЕН ПРЕНОС НА Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, УСЛОВИ ЗА ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТА И УСЛОВИ ЗА ОДЗЕМАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА Б - ИНТЕГРИРАНАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
1. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Член 10
Постапка за издавање на Б - интегрирана еколошка дозвола
(1) Надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој правилник ја издава Б - интегрирана еколошка дозвола на операторот во рок утврден во член 126 став (1) од Законот за животна средина.
(2) По издавањето на дозволата, надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој правилник врши упис на издадената дозвола во соодветниот Регистар на Б - интегрирани еколошки дозволи.
(3) Копија од дозволата која ја издава надлежниот орган од член 2 став (3), се доставува
за упис во Регистарот на Б - интегрирани еколошки дозволи кој го води надлежниот орган
од член 16 од овој правилник.

2. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНА , ЦЕЛОСЕН ИЛИ ДЕЛУМЕН ПРЕНОС НА Б- ИНТЕГРИРАНА
ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Член 11
Постапка за измена на Б - интегрирана еколошка дозвола по барање на носителот на
дозволата и по службена должност
(1) Б - интегрираната еколошка дозвола може да се измени, по службена должност или
на барање на носителот на дозволата, во случај на планирана промена во работата на инсталацијата или промена на активноста која се врши во инсталацијата.
(2) Носителот на дозволата го известува надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од
овој правилник за секоја планирана промена на инсталацијата или на активноста која се
врши преку инсталацијата за која се издава Б - интегрирана еколошка дозвола.
(3) Известувањето од став (2) од овој член, задолжително треба да содржи информации
за обемот и начинот на кој се извршуваат планираните промени во работењето на инсталацијата, како и за влијанието на промените врз животната средина.
(4) Носителот на Б - интегрираната еколошка дозвола, барањето за измена на дозволата
го доставува до надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој правилник.
(5) Кон барањето за измена на дозволата во случаите од став (1) од овој член, носителот
на Б - интегрираната еколошка дозвола приложува техничка документација која особено
ги содржи причините и податоците за настанатите промени и други потребни податоци.
(6) Надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој правилник, врз основа на барањето за измена на дозволата, носи решение за измена на дозволата водејќи сметка особено
за:
1. податоците и информациите содржани во барањето за измена на дозволата и податоците и информациите приложени кон барањето;
2. резултатите од оцената на влијанијата врз животната средина доколку е спроведена;
3. стандардите и граничните вредности за емисии во животната средина.
(7) Доколку надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој правилник утврди дека со
изведувањето на промената во работењето на инсталацијата од став (2) од овој член нема
да се надмине нивото на негативното влијание врз животната средина, носи решение за
измена на дозволата.
(8) Доколку надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој правилник, при разгледување на барањето за измена на дозволата утврди дека промената е значителна, спроведува
постапката за издавање на нова дозвола.
(9) Доколку надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој правилник утврди дека
заради заштита на животот и здравјето на луѓето и на животната средина, како и заради
промени во прописите од областа на животната средина кои можат да влијаат врз работењето на инсталацијата е потребна измена на Б - интегрираната еколошка дозвола, носи решение за измена на Б - интегрираната еколошка дозвола со кое го определува и рокот во
кој носителот на дозволата се прилагодува на измените на Б - интегрираната еколошка
дозвола.
(10) Измените на дозволата од став (7) и став (9) од овој член од овој член, се запишуваат во Регистарот на Б - интегрирани еколошки дозволи.

Член 12
Постапка за целосен или делумен пренос на Б интегрирана еколошка дозвола
(1) Надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој правилник по барање на носителот на Б - интегрирана еколошка дозвола може, на трето лице, да ја пренесе целосно или
делумно Б - интегрираната еколошка дозвола, доколку со преносот:
- не се менуваат содржината и условите утврдени во дозволата;
- не се нарушува остварувањето на јавниот интерес утврден со закон; и
- не се нарушуваат условите за вршење на дејноста.
(2) Надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој правилник може да го изврши преносот од став (1) од овој член доколку третото лице поседува:
- финансиска способност да управува со инсталацијата (бонитет);
- доволно стручен и технички капацитет за управување со инсталацијата; и
- да не му е изречена санкција за прекршок или кривично дело против животната средина односно за друг релевантен прекршок или кривично дело, кое може да влијае врз
управувањето на инсталацијата.
(3) Доколку врз основа на барањето од став (1) од овој член, надлежниот орган од член 2 став
(2) и (3) од овој правилник утврди дека се исполнети условите за пренос на дозволата од став
(1) и став (2) од овој член, носи решение за целосен или делумен пренос на Б- интегрираната
еколошка дозволи и извршената промена ја запишува во регистарот на Б- интегрирани еколошки дозволи.
(4) Доколку врз основа на барањето од став (1) од овој член надлежниот орган од член 2
став (2) и (3) од овој правилник утврди дека не се исполнети условите од став (1) и став
(2) од овој член, носи решение со коешто го одбива барањето за пренос на Б - интегрирана
еколошка дозвола.
(5) Барањето за пренос на Б -интегрирана еколошка дозвола од став (1) од овој член и
Решението од став (3) и (4) од овој член се запишуваат во Регистарот на Б- интегрирани
еколошки дозволи.
Член 13
Содржина на барањето за целосен или делумен пренос на Б - интегрирана еколошка
дозвола
Барањето за целосен или делумен пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола се доставува во форма утврдена во образец даден во Прилог бр. 3 кој е составен дел од овој правилник.
3. УСЛОВИ ЗА ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТА
Член 14
Услови за престанок на активноста
(1) Операторот согласно условите утврдени во Б - интегрираната еколошка дозвола
обезбедува престанок на активноста на инсталацијата.
(2) За намерата да престане со активноста, операторот го известува надлежниот орган
од член 2 став (2) и (3) од овој правилник при што доставува план за престанок на активноста со временски распоред за извршување на условите утврдени во Б - интегрираната
еколошка дозвола.

(3) Доколку операторот престане со активноста без да достави план за престанок на
активноста од став (2) од овој член, активностите кои се утврдени во Б - интегрираната еколошка дозвола како услови за престанок на активноста ги врши надлежниот орган од член 2
став (2) и (3) од овој правилник, за сметка на операторот.
4.УСЛОВИ ЗА ОДЗЕМАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА Б- ИНТЕГРИРАНАТА ЕКОЛОШКА
ДОЗВОЛА
Член 15
Одземање на Б - интегрираната еколошка дозвола
(1) Б - интегрираната еколошка дозволата се одзема доколку:
1. активностите се вршат спротивно на условите утврдени со дозволата;
2. носителот на дозволата не го платил утврдениот надоместок;
3. на носителот на дозволата со правосилна судска одлука му е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност поврзана со вршење на дејноста која се врши преку
инсталацијата; и
4. операторот повеќе од три пати ги прекршил условите утврдени во дозволата, што е
утврдено со правосилни решенија на надлежниот орган за вршење инспекциски надзор
врз инсталацијата.
(2) Надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој Правилник за отпочнување на постапката за одземање на дозволата го известува носителот на дозволата и му определува
рок за отстранување на причината од став (1) точка 1 и 2 од овој член за отпочнување на
постапка, а кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на приемот на известувањето.
(3) Доколку и по истекот на рокот определен во став (2) од овој член, носителот на дозволата не ги отстрани причините или продолжи со активностите од став (1) точка 1 и 2 од
овој член му се одзема дозволата.
(4) Одземањето на дозволата се запишува во соодветниот Регистар на Б - интегрирани еколошки дозволи.
Член 16
Престанок на дозволата
(1) Б - интегрираната еколошка дозвола престанува доколку:
1. истече рокот на важноста на дозволата;
2. корисникот се откажал од правата утврдени со дозволата;
3. не се отпочне со изградба, реконструкција или доградба на објектите и постројките
од дозволата во рок од најмалку две години од денот на издавањето на дозволата;
4. не се завршат работите и активностите за изградба, одржување, експлоатација, изменување, проширување, рехабилитација или затварање на изградени објекти во рокот определен со дозволата;
5. активноста, без оправдани причини, не се врши континуирано во период од две години во текот на времетраењето на дозволата;
6. доколку се одземе дозволата согласно член 14 став (3) од овој правилник,
7. издадената дозвола не е во согласност со измените и дополнувањата на прописите
за заштита на животната средина;
8. ликвидација на носителот на дозволата.
(2) Надлежниот орган од член 2 став (2) и (3) од овој правилник го запишува престанокот на дозволата во соодветниот Регистар на Б - интегрирани еколошки дозволи.

(3) На престанокот на Б - интегрираната еколошка дозвола соодветно се применуваат
одредбите од член 120 од Законот за животна средина.
VI. ФОРМА, СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА Б - ИНТЕГРИРАНИТЕ ЕКОЛОШКИ ДОЗВОЛИ, КАКО И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ
Член 17
Форма, содржина и начин на водење на Регистар на Б - интегрирани еколошки дозволи
кој го води и одржува органот на државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина.
(1) Регистарот на Б - интегрираните еколошки дозволи се води во форма на тврдо вкоричена книга во формат А4 составена од повеќе листови меѓусебно поврзани и нумерирани. Книгата е со сини корици и на предната страна има напис “Регистар на Б - интегрирани еколошки дозволи”.
(2) Регистарот на Б - интегрираните еколошки дозволи содржи :
1. барање за издавање Б - интегрирана еколошка дозвола, за документацијата приложена кон барањето, вклучувајќи и податоци за дополнување на барањето;
2. мислења и коментари добиени од постапување со барањето за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола, со образложение кои од мислењата и ставовите доставени од јавноста се земени предвид, а кои не се, како и причините за нивното неприфаќање;
3. решение со кое се отфрла барањето за Б-интегрирана еколошка дозвола;
4. заклучок од извршениот увид во инсталацијата и нејзината работа заради утврдување на исполнување на барањата утврдени со Б-интегрираната еколошка дозвола,
5. примерок од издадена Б -интегрирана еколошка дозвола;
6. записници, решенија и други писмена кои се однесуваат на инсталацијата;
7. резултати од мониторингот спроведуван согласно со Б- интегрираната еколошка
дозвола;
8. барање за измена и решение за измените на Б - интегрираната еколошка дозвола;
9. барање за пренос и решение за пренос на Б - интегрираната еколошка дозвола;
10. решение за одземање на Б - интегрираната еколошка дозвола;
11. известување за намерата за престанок на работа на инсталацијата и планот со мерки
за ремедијација за локацијата на која се наоѓа инсталацијата, како и решението донесено
од органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина во
врска со престанокот на работата на инсталацијата;
12. сите писмена во текот на постапката за издавање на Б - интегрирана еколошка дозвола;
13. извештаи донесени во постапка за вршење на инспекциски надзор;
14. сите жалби изјавени во текот на постапката.
(3) Регистарот на Б - интегрирани еколошки дозволи кој го води и одржува органот на
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина се води во писмена и електронска форма.
(4) Во Регистарот покрај податоците од став 2 се внесуваат и сите промени кои ќе настанат по извршениот упис.

Член 18
Форма, содржина и начин на водење на регистар на Б - интегрирани еколошки дозволи кој го води градоначалникот на општината односно градоначалникот
на Градот Скопје
(1) Регистарот на Б - интегрирани еколошки дозволи кој го води градоначалникот на
општината односно градоначалникот на Градот Скопје се води на начин и во форма пропишана во член 17 од овој правилник.
(2) Регистарот на Б - интегрирани еколошки дозволи кој го води градоначалникот на
општината односно градоначалникот на Градот Скопје ги содржи податоците од член 17
став (2) од овој Правилник.
Член 19
Начинот на доставување на податоците за упис
во регистарот
Лицата и органите кои поседуваат податоци, информации и/или документација за упис во
Регистрите од член 17 и член 18 од овој правилник, веднаш, во писмена и во електронска форма, ги доставуваат до органот надлежен за водење на Регистарот, на негово барање.
VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 20
Влегување во сила
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 07-5845/1
30 декември 2005 година
Скопје

Министер,
д-р Зоран Шапуриќ, с.р.

