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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Врз основа на член 92 став 2 од Законот за животна средина („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 53/05, 81/05, 24/07 и 159/08), министерот за животна средина и 
просторно планирање донесе  

 
ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОВИТЕ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА 
ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КОЈ  ГИ  НАДОМЕСТУВА 

ИНВЕСТИТОРОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат видовите и висината на трошоците за спроведување 

на постапката за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, кој ги 
надоместува инвеститорот. 

 
Член 2 

Видовите и висината на трошоците по одделни активности за спроведување на 
постапката за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, кој ги надоместува 
инвеститорот, се определуваат во висина на реалните трошоци и тоа за: 

1. Постапување по известувањето за намерата за изведување на проект за кој се врши 
оцена на влијанието врз животната средина и тоа за: 

- објавување на известувањето за намерата за изведување на проект, се определува во 
висина на износот утврден во фактурата за објавено известување во печатен и/или 
електронски медиум во домашната и/или засегнатата држава;  

- објавување на решението со кое се известува инвеститорот за потребата од оцена на 
влијанието на проектот врз животната средина, се определува во висина на износот 
утврден во фактурата за објавено решение во печатен и/или електронски медиум во 
домашната и/или засегнатата држава. 

2. Определување на обемот на оцена на влијанието врз животната средина за проект за 
кој се врши оцена на влијанието врз животната средина и тоа  за: 

- трошоци за овластување на лице од Листата на експерти за оцена на влијание на 
експерти врз животната средина кое е ангажирано на  определување на обемот на 
студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина во висина од 5 000,00 
денари, по еден ден ангажман; 

- објавување на кратка содржина на мислењето за обемот на студијата за оцена на 
влијанието на проектот врз животната средина, се определува во висина на износот 
утврден во фактурата за објавено мислење во печатен и/или електронски медиум во 
домашната и/или засегнатата држава. 

3. Подготвување на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на 
проектот врз животната средина и тоа за; 

- копија на студијата за оцена на влинанието на проектот врз животната средина, со 
достава на консултации во висина  на реалните трошоци за фотокопирање, во висина на 
износот утврден со фактура или фискална сметка; 

- изработка на извештај за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на 
проектот врз животната средина од овластен експерт од Листата на експерти за оцена на 



Службен весник на РМ, бр. 116 од 22.09.2009 година 

2 од 2 

влијание на експерти врз животната средина во висина од 5 500,00 денари, по еден ден 
ангажман;  

- објавување на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на 
проектот врз животната средина, се определува во висина на износот утврден во 
фактурата за објавен извештај во печатен и/или електронски медиум во домашната и/или 
засегнатата држава; 

- објавување на решението со коешто дава согласност или го одбива барањето за 
спроведување на проектот, се определува во висина на износот утврден во фактурата за 
објавено решение во печатен и/или електронски медиум во домашната и/или засегнатата 
држава. 

4. Организирање и оддржување на јавната расправа по однос на студијата за оцена на 
влијанието врз животната средина за пректот и тоа за: 

- објавување за местото и времето за одржување на јавната расправа по однос на 
студијата за оцена на влијанието врз животната средина за пректот, се определува во 
висина на износот утврден во фактурата за објавен оглас во печатен и/или електронски 
медиум во домашната и/или засегнатата држава; 

- просторијата за оддржување на јавната расправа, се определува во висина на износот 
утврден во фактурата или фискална сметка за користење на просторијата за јавна 
расправа; 

- превод и обезбедување на толкувач се определува во висина на износот утврден во 
фактура или фискална сметка, за извршен превод и обезбеден толкувач. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 07-5469/2                 Министер за животна средина  

25 јуни 2009 година                      и просторно планирање, 
    Скопје                                   д-р Неџати Јакупи, с.р. 

 


