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Врз основа на членот 92 став (3) од Законот за животна средина (“Службен весник на 
РМ“ бр. 53/2005, 81/05), министерот кој раководи со органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на животна средина и просторно планирање, донесува 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕ-

НА НА ВЛИЈАНИЕТО НА  ПРОЕКТОТ   ВРЗ  ЖИВОТНАТА  СРЕДИНА  КОЈ 
ГИ НАДОМЕСТУВА ИНВЕСТИТОРОТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува висината на трошоците за спроведување на постапка-
та за оцена на влијанието на проектот врз животната средина кој ги надоместува инвести-
торот. 

 
Член 2 

Висината на трошоците по одделни активности во спроведувањето на постапката за 
оцена на влијанието на проектот врз животната средина  изнесува: 

1. Постапување по известувањето за намерата за изведување на проект за проекти за 
кои задолжително се врши оцена на влијанијата врз животната средина со исклучок на 
проектите за интензивно живинарство и свињарство     13.000 денари 

 
2. Постапување по известувањето за намерата за изведување на проект за проекти за 

кои се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанијата врз животна-
та средина со исклучок на проектите за земјоделство, шумарство и водостопанство  

                                                                       13.000 денари 
 
3. Постапување по известувањето за намерата за изведување на проект за проекти од 

областа на интензивно живинарство и свињарство, како и за проекти од областа на земјо-
делство, шумарство и водостопанство                                                                   9.500 денари 

 
4. Определување на обемот на оцена на влијанието врз животната средина за проекти за 

кои задолжително се врши оцена на влијанијата врз животната средина со исклучок на 
проектите за интензивно живинарство и свињарство                                          18.000 денари 

5. Определување на обемот на оцена на влијанието врз животната средина за проекти за 
кои се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанијата врз животна-
та средина со исклучок на проектите за земјоделство, шумарство и водостопанство  

                                                                       13.000 денари 
 
6. Определување на обемот на оцена на влијанието врз животната средина за проекти 

од областа на интензивно живинарство и свињарство, како и за проекти од областа на зем-
јоделство, шумарство и водостопанство                                                                  9.500 денари 

 
7. Подготвување на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на 

проектот врз животната средина за проекти за кои задолжително се врши оцена на влија-
нијата врз животната средина со исклучок на проектите за интензивно живинарство и сви-
њарство                                                  107.000 денари 

 
8. Подготвување на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на 

проектот врз животната средина за проекти за кои се утврдува потребата за спроведување 
постапка за оцена на влијанијата врз животната средина со исклучок на проектите за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство      85.000 денари 
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9. Подготвување на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на 
проектот врз животната средина за проекти од областа на интензивно живинарство и сви-
њарство, како и за проекти од областа на земјоделство, шумарство и водостопанство 

                                                                   61.000 денари 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”. 
 
Бр. 07-1155/1                                   Министер за животна                                   

3 март 2006 година           средина и просторно планирање,      
          Скопје                                         д-р Зоран Шапуриќ, с.р.                


