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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Врз основа на член 47 став  (1) од Законот за процена („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 115/10, 158/11 и 185/11), министерот за животна средина и просторно 
планирање, донесе  

 
П Р О Г Р А М А  

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРВАТА ПОЧЕТНА ОБУКА ЗА ПРОЦЕНУВАЧ НА 
ВРЕДНОСТА НА ДОБРАТА И ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 
1. Со оваа програма се пропишуваат темите за спроведување на првата почетна обука 

за проценувач на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина. 
2. Програмата  за првата почетна обука се спроведува според следните теми: 
- Опфат на процена; 
- Основни поими за медиумите и областите на животната средина; 
- Одговорност за штета предизвикана врз животната средина; 
- Вредности на животната средина; 
- Методи на процена на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина; 
- Извештај за процена и 
- Анализа на случај. 
3. Прописите и литературата во кои се содржани темите за првата почетна обука за 

проценувач на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина се дадена во 
прилог  кој е составен дел на оваа програма. 

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 07-1535/3                                                                                        Министер за животна средина 

28 февруари 2012 година                                                                  и просторно планирање, 
     Скопје                                                                                         Абдилаќим Адеми, с.р. 

 
 

Прилог  
 
Прописи и литература во кои се содржани темите за прва почетна обука за проценувач 

на  вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина  
1. Закон за процена;  
2. Закон за животната средина; 
3. Закон за управување со отпадот; 
4. Закон за заштита на природата; 
5. Закон за квалитет на амбиентниот воздух; 
6. Закон за управување со пакување и отпад од пакување; 
7. Закон за управување со батерии и акумулатори и отпад од батерии и акумулатори; 
8. Закон за заштита од бучава во животната средина; 
9. Закон за генетски модифицирани организми; 
10. Закон за водите; 
11. Закон за хемикалии; 
12. Методологија за процена на вредноста на добрата и влијанијата врз животната 

средина; 
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13. Финансиски менаџмент , Сашо Арсов, Економски факултет Скопје, 2007; 
14. Економска вреднување на животната средина: Методи и студии на случаи, Guy 

GARROD, Kenneth G.WILLIS, Edward Elgar, 2000 (Economic Valuation of the Environment: 
Methods and Case Studies, Guy GARROD, Kenneth G.WILLIS, Edward Elgar, 2000); 

15. Вреднување и животната средина : Теорија, методи и практики  (Предности на 
економијата во животната средина), Martin O’CONNOR, Clive L.SPASH, Edward 
Elgar,1999 (Valuation and the Environment: Theory, Method and Practice (Advances in 
Ecological Economics), Martin O’CONNOR, Clive L.SPASH, Edward Elgar, 1999) и  

16. Меѓународен прирачник за не-пазарно вреднување на животната средина, Jeff 
BENNETT, Edward Elgar, 2011 (The International Handbook on Non – market Environmental 
Valuation, Jeff BENNETT, Edward Elgar, 2011). 

 


