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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1132. 

Врз основа на член 142-а став (2) од Законот за жи-
вотна средина („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4.05.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО 
ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ 
КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА 
ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН  

ПЛАН 
 

Член 1 
Во Уредбата за висината на надоместокот кој треба 

да го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат 
активности за кои се издава дозвола за усогласување со 
оперативен план („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 117/07) во член 4 ставот  (1) се менува и 
гласи: 

„ (1) Надоместокот за поседување на дозвола за 
усогласување со оперативен план се пресметува на 
следниов начин: 
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N – надоместок  
Р (ha)- површина на инсталацијата во хектари 
А – надоместок по хектар површина 
ЕТ – главни емисиони точки во сите медиуми на 

животна средина 
B – надоместок по емисиона точка  
Ci – надоместок за секој пооделен вид емисија 
Di – надоместок за големина при гранични вредно-

сти на емисии “ 
 
По став (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Надоместокот од став (1) од овој член може да 

се плати на рати и тоа најмногу до шест еднакви  го-
дишни рати по претходно барање на операторот на ин-
сталацијата“. 
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Во ставот (2) кој станува став (3) точката на крајот 
од реченицата се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „со можност за негово плаќање на најмногу 
шест еднакви годишни рати по претходно барање на 
операторот на инсталацијата“. 

Во ставот (3) кој станува став (4) точката на крајот 
од реченицата се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „со можност за негово плаќање на најмногу 
шест еднакви годишни рати по претходно барање на 
операторот на инсталацијата“. 

Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи:  
„(4) Надоместокот (Di) за големина при гранични 

вредности на емисии се пресметува за секој вид на 
емисија на загадувачи во зависност од процентот на 
надминување на секоја eмисија на загадувач одделно 
над граничните вредности што се пропишани со нацио-
налните референтни документи за најдобри достапни 
техники односно со прописите од областа на животна-
та средина, споредено со граничните вредности на се-
која емисија на загадувач одделно кои се одобрени во 
дозволата“. 

Ставот (5) станува став (6). 
 

Член 2 
Во Прилог 3 формулата се менува и гласи: 
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Табелата 2 се менува и гласи: 
 

Опис Начин на пресметување 
на Di 

За секој процент на надмину-
вање над пропишаните гра-
ничните вредности на било 
кој вид на емисија на загаду-
вач што се одобрени во доз-
волата, големината на емиси-
јата (Di) се пресметува на 
следниот начин: 

Збир од големина на 
емисија (D) на надоме-
стокот на секој вид на 
емисија на загадувач 
(C)* процентот на над-
минување + процентот 
на надминувањето 
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Член 3 
Во прилог 4 формулата се менува и гласи: 
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Табелата 2 се менува и гласи: 
 

Опис Начин на пресметување 
на Di 

За секој процент на надмину-
вање над пропишаните гра-
ничните вредности на било 
кој вид на емисија на загаду-
вач што се одобрени во доз-
волата, големината на емиси-
јата (Di) се пресметува на 
следниот начин: 

Збир од големина на 
емисија (D) на надоме-
стокот на секој вид на 
емисија на загадувач 
(C)* процентот на над-
минување + процентот 
на надминувањето 

 
Член 4 

На започнатите постапки за пресметување и плаќа-
ње на годишниот надоместок ќе се применуваат одред-
бите од оваа уредба. 

 
Член 5 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
    Бр. 51-2254/1                       Претседател на Владата 
4 мај 2010 година                   на Република Македонија, 

  Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
_________ 

 
1133. 

Врз основа на член 129 став (2) од Законот за жи-
вотна средина („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4.05.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ 
ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИН-
СТАЛАЦИИТЕ КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА 
Б- ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА 
 

Член 1 
Во Уредбата за висината на надоместокот кој треба 

да го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат 
активности за Б-интегрирана еколошка дозвола 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
117/07), во член 5 ставот (1) се менува и гласи: 

(1) Надоместокот за поседување на Б - интегрирана 
еколошка дозвола се пресметува на следниот начин:  
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N – надоместок  
Р (ha)- површина на инсталацијата во хектари 
А – надоместок по хектар површина 

ЕТ – главни емисиони точки во сите медиуми на 
животна средина 

B – надоместок по емисиона точка  
Ci – надоместок за секој пооделен вид емисија 
Di – надоместок за големина при гранични вредно-

сти на емисии  
 
По став (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Надоместокот од став (1) од овој член може да 

се плати на рати и тоа најмногу до шест еднакви  го-
дишни рати по претходно барање на операторот на ин-
сталацијата“. 

Во ставот (2) кој станува (3) точката на крајот од 
реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: „со можност за негово плаќање на најмногу шест 
еднакви годишни рати по претходно барање на опера-
торот на инсталацијата“. 

Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:  
„(4) Надоместокот (Di) за големина при гранични 

вредности на емисии се пресметува за секој вид на 
емисија на загадувачи во зависност од процентот на 
надминување на секоја eмисија на загадувач одделно 
над гранични вредности што се пропишани со пропи-
сите од областа на животната средина, споредено со 
граничните вредности на секоја емисија на загадувач 
одделно кои се одобрени во дозволата“. 

Ставот (4) станува став (5). 
 

Член 2 
Во Прилог 2 формулата се менува и гласи: 
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Табелата 2 се менува и гласи: 
 

Опис Начин на пресметување 
на Di 

За секој процент на над-
минување над пропиша-
ните гранични вредности 
на било кој вид на емисија 
на загадувач што се одо-
брени во дозволата, голе-
мината на емисијата (Di) 
се пресметува на следни-
от начин: 

Збир од големина на еми-
сија (D) на надоместокот 
на секој вид на емисија на 
загадувач (C) * процентот 
на надминување + про-
центот на надминувањето  

 
Член 3 

На започнатите постапки за пресметување и плаќа-
ње на годишниот надоместок ќе се применуваат одред-
бите од оваа уредба.  

 
Член 4 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
    Бр. 51-2452/1                        Претседател на Владата 
4 мај 2010 година                   на Република Македонија, 

  Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 
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1134. 
Врз основа на член 121 став (2) од Законот за жи-

вотна средина („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10) 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4.05.2010 година донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО 
ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ 
КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА  

A – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА 
 

Член 1 
Предмет 

 
(1) Со оваа уредба се пропишува висината на надо-

местокот кој го плаќаат операторите на инсталациите 
кои вршат активности за кои се издава A – интегрирана 
еколошка дозвола. 

(2) Одредбите од оваа уредба се однесуваат на опера-
торите на инсталациите кои вршат активности од При-
лог 1 од Уредбата за определување на активностите на 
инсталациите за кои се издава интерирана еколошка доз-
вола, односно дозвола за усогласување со оперативен 
план и временскиот распоред за поднесување на барање 
за дозвола за усогласување со оперативен план. 

 
Член 2 

Надоместок при поднесување на барањето за доби-
вање на A – интегрирана еколошка дозвола 

 
(1) Надоместокот за поднесување на барање за до-

бивање на А – интегрирана еколошка дозвола се прес-
метува на следниот начин: 

 
Надоместок = Површина (ha)* висина на надоместокот 
(даден во колона А од прилог 1 од оваа уредба) + збир 
од главни емисиони точки * висина на надоместок во 

колона Б (даден во Прилог 1 од оваа уредба) 
 
(2) Висината на надоместокот од став (1) од овој 

член за поднесување на барање за добивање на А – ин-
тегрирана еколошка дозвола се определува согласно 
прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба. 

 
Член 3 

Надоместок при поднесување на барањето за изме-
на на А – интегрирана еколошка дозвола 

 
(1) Операторот на инсталацијата плаќа надоместок 

при поднесување на барањето за измена на А – инте-
грирана еколошка дозвола согласно член 117 од Зако-
нот за животна средина. 

(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој 
член изнесува 50% од висината на годишниот надоме-
сток за поседување на А – интегрирана еколошка доз-
вола согласно член 5 од оваа уредба. 

 
Член 4 

Надоместок за поднесување на барањето за пренос 
на А – интегрирана еколошка дозвола 

 
(1) Операторот на инсталацијата плаќа надоместок 

при поднесување на барањето за пренос на А - инте-
грирана еколошка дозвола согласно член 118 од Зако-
нот за животна средина. 

(2) Висината на надоместок од став (1) од овој член 
изнесува 30% од висината на годишниот надоместокот 
за поседување на А – интегрирана еколошка дозвола. 

Член 5 
Годишен надоместок за поседување 

на А – интегрирана еколошка дозвола 
 
(1) Надоместокот за поседување на А – интегрирана 

еколошка дозвола се пресметува на следниот начин: 
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N – надоместок  
Р (ha)- површина на инсталацијата во хектари 
А – надоместок по хектар површина 
ЕТ – главни емисиони точки во сите медиуми на 

животна средина 
B – надоместок по емисиона точка  
Ci – надоместок за секој пооделен вид емисија 
Di – надоместок за големина при гранични вредно-

сти на емисии  
(2) Надоместокот од став (1) од овој член може да 

се плати на рати и тоа најмногу до шест еднакви го-
дишни рати по претходно барање на операторот на ин-
сталацијата. 

(3) Висината на надоместокот од став (1) од овој 
член за поседување на А – интегрирана еколошка доз-
вола се определува согласно Прилог 2 кој е составен 
дел на оваа уредба, со можност за негово плаќање 
најмногу шест еднакви годишни рати по претходно ба-
рање на операторот на инсталацијата. 

(4) Надоместокот (Di) за големина при гранични 
вредности на емисии се пресметува за секој вид на 
емисија на загадувачи во зависност од процентот на 
надминување на секоја eмисија на загадувач одделно 
над граничните вредности што се пропишани со нацио-
налните референтни документи за најдобри достапни 
техники односно со прописите од областа на животна-
та средина, споредено со граничните вредности на се-
која  емисија на загадувач одделно кои се одобрени во 
дозволата. 

 
Член 6 

Годишен надоместок за редовен надзор 
 
Висината на надоместокот за извршен редовен над-

зор изнесува 10% од висината на годишниот надоме-
стокот за поседување на А – интегрирана еколошка 
дозвола пресметан согласно член 5 од оваа уредба.  

 
Член 7 

Намалување на висината на надоместоците 
 
Во случај кога операторот спровел ISO 14001 си-

стем за управување со животната средина или шемите 
за управување со животната средина и за ревизија сог-
ласно член 31 од Законот за животна средина, висината 
на годишниот надоместок за поседување на А – инте-
грирана еколошка дозвола пресметан согласно член 5 
од оваа уредба се намалува за 20%. 

 
Член 8 

Влегување во сила 
 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
    Бр.51-2453/1                        Претседател на Владата 
4 мај 2010 година                   на Република Македонија, 

  Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
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