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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2624.
Врз основа на член 47 став (4) од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија” бр. 67/04, 92/07 35/10 и 47/11),
Владата на Република Македонија, на седница одржана
на 17.8.2011 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОГОРУВАЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ КОИ ТРЕБА ДА ПРЕЗЕМАТ МЕРКИ
ЗА ЗАШТИТА НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ ОД
ЗАГАДУВАЊЕ (1)
Член 1
Со оваа уредба се определуваат согорувачките капацитети односно инсталации кои треба да ги преземат
мерките за заштита на амбиентниот воздух од загадување.
Член 2
Одделни изрази употребени во оваa уредба го имат
следното значeње:
1. Согорувачки капацитети се согорувачки инсталации и инсталации во рамките на технолошкиот процес
на производство кои имаат согорувачки уреди.
1
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Со оваа уредба се врши усогласување со:
Директивата на Европскиот парламент и на Советот
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2. Мерки за заштита на амбиенталниот воздух од
загадување се збир на соодветни активности чија цел е
спречување на загадувањето на воздухот, спречување
од настанување на штетни последици за квалитетот на
воздухот, намалување и отстранување на штетите и
обезбедување на подобра состојба на квалитетот на
воздухот.
3. Планирање на мерките се активности кои треба
да ги преземат субјектите кои управуваат со инсталациите од член 3 став (1) од оваа уредба заради специфицирано, осмислено, структуирано, приоритетно и
испланирано распоредување на мерките во согласност
со релевантни документи од областа на заштита на воздухот и другите релеванти документи за заштита на
животната средина, како и имплементирање на предвидените мерки за заштита на воздухот.
4. Спроведување на методите за мерење на емисиите е користење на мерни методи при мерењата на емисиите на загадувачките супстанции усогласени со CEN
и ISO стандардите, усвоени како македонските стандарди.
5. Загадувачките супстанции за кои се преземаат
мерки за намалувањето на емисии се супстанциите наведени во Правилникот за супстанциите за кои задолжително се пропишуваат гранични вредности на емисија во А–интегрирана еколошка дозвола.
Член 3
(1) Согорувачките инсталации кои треба да планираат и да преземат мерки за заштита на амбиентниот
воздух од загадување преку намалување на емисиите
на одделните загадувачки супстанции во воздухот се
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согорувачките инсталации со капацитет од 50 и над 50
мегавати (MW) и инсталациите кои имаат согорувачки
уреди за потребите на технолошкиот процес со вкупна
топлинска моќност од 50 и над 50 мегавати (MW)
вкупно на ниво на целата инсталацијата.
(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се применува за следниве инсталации:
a) постројки во кои производите од согорувањето се
користат за директно греење, сушење или за која било
друга обработка на предмети или на материјали, печки
за дополнително загревање како и печки за термичка
обработка;
б) постсогорувачки постројки, т.e. секоја техничка
апаратура дизајнирана за прочистување на отпадните
гасови со согорување што не работи како независна согорувачка постројка;
в) објекти за регенерирање на катализатори од каталитички крекинг;
г) објекти за конверзија на сулфурводород во сулфур;
д) реактори што се користат во хемиската индустрија;
ѓ) печки со коксни батерии;
е) каупери;
ж) секоја техничка апаратура што се користи за погон на возило, брод или на авион;
з) гасни турбини што се користат на крајбрежни
платформи, и
ѕ) стационарни непатнички мотори со внатрешно
согорување на погон на дизел, бензин и на гас .
Член 4
(1) Субјектите кои управуваат со инсталациите од
член 3 став (1) на оваа уредба донесуваат план за преземање на мерки за заштита на амбиентниот воздух од
загадување преку намалување на емисиите на одделните загадувачки супстанции во воздухот во кој се идентификуваат планираните мерки.
(2) Планот за преземање на мерки за заштита на амбиентниот воздух од загадување, се подготвува за период од пет години во кој треба да се преземат мерки за
заштита на амбиентниот возух кој се ревидира еднаш
годишно.
(3) Мерките од став (1) на овој член, субјектите кои
управуваат со инсталациите ги доставуваат до органот
на државната управа надлежен за работите од областа
на животната средина со цел нивно вклучување во Национална програма за постепена редукција на количините на емисии на одредените загадувачки супстанции
на ниво на Република Македонија.
(4) Мерките од став (1) на овој член соодветно се
вградуваат во интегрираните еколошки дозволи односно дозволите за усогласување со оперативен план издадени согласно Законот за животна средина.
Член 5
Инсталациите од член 3 став (1) на оваа уредба можат да бидат изземени од обврските определени во
член 4 од оваа уредба во случаи кога:
а) операторот на постојната инсталација со писмена
изјава гo известил органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина дека
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нема да работи со инсталацијата повеќе од 2 500 работни часа годишно почнувајќи од денот на влегување на
сила на оваа уредба и завршувајќи најдоцна до 31 декември 2015 година, и
б) операторот се обврзал секоја година да доставува
до органот надлежен за вршење на работите од областа
на животната средина извештај за дозволеното искористено и неискористено време за преостанатиот работен
век на инсталацијата.
Член 6
Листата на согорувачки капацитети од член 3 став
(1) на оваа уредба, органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ја објавува на својата веб страна.
Член 7
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-3242/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2625.
Врз основа на член 40 став (13) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 161/2009,
17/2011 и 47/2011), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВРАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВОЗ ИЛИ УНИШТУВАЊЕ НА
СПАКУВАНИ СТОКИ И ЗА ИЗВОЗ ИЛИ УНИШТУВАЊЕ НА КЕСИ ЗА ТРАНСПОРТ НА СТОКИ
Член 1
Со оваа уредба се пропишува начинот, постапката и
потребната документација за враќање на надоместокот
за извоз или уништување на спакувани стоки и за извоз или уништување на кеси за транспорт на стоки.
Член 2
Враќањето на уплатениот надоместок во случаите на
извоз или уништување на спакувани стоки се врши во
висина на уплатениот надоместок по видови материјали
и подвид на материјали на пакувањето од количината на
извезената односно уништената спакувана стока.
Враќање на уплатен надоместок за извоз или уништување на кеси за транспорт на стоки се врши во висина на уплатениот надоместок за количината на извезени, односно уништени кеси за транспорт на стоки.
Враќањето на уплатениот надоместок од ставовите
1 и 2 на овој член се врши врз основа на поднесеното
писмено барање за враќање на уплатениот надоместокот до Министерството за животна средина и просторно планирање.
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Член 3
Во барањето од член 2 став 3 од оваа уредба се внесуваат податоци за:
1. називот и адреста на обврзникот за плаќање на
надоместокот;
2. назив и адреса на деловниот субјет кој го извршил извозот;
3. назив и адреса на деловниот субјект кој го извршил унишувањето на стоката, односно кесите за транспорт на стоки и
4. име и презиме на лице за контакт.
Кон барањето од став 1 на овој член се доставуваат и следните докуменети:
1. Извозна царинска декларација за извезена количина на спакувани стоки со пресметка на уплатениот
надоместок по видови материјали и подвид на материјали на пакувањето од количината на извезените спакувани стоки во фотокопија;
2. Фактурата односно друг документ врз основа на
која е пресметан надоместокот за кој се бара враќање
на уплатениот надоместокот во фотокопија;
3. Доказ за уплатен надоместокот (фотокопија од
уплатницата или извод кога е извршена уплатата на надоместокот) и
4. Табеларен преглед на пресматката за враќање на
уплатен надоместок за извезената или уништената количина на спакувани стоки односно извезени или уништени количини на кеси за транспорт на стоки кој содржи:
- вид на производ за кој е уплатен надоместокот;
- дата на извршената уплата на надоместокот за секоја уплата и за секој надоместок поединечно;
- број и датум на фактурата односно друг документ
врз основа на кој е извршена пресметката на надоместокот;
- број и датум на царинската декларација со које се
потврдува извозот на спакуваните стоки односно кеси
за транспорт на стоки;
- висина на надоместокот пресметан и уплатен надоместок (поединечна вредност);
- висина на надоместокот за кој се бара враќање
(поединечна вредност) и
- вкупен износ на уплатениот надоместок и вкупен
износ за кој се бара враќање на надоместокот.
Во случаите на уништување на спакувана стока односно кеси за транспорт на стоки освен докуметите од
став 2 на овој член се поднесува и записник за уништувањето на спакуваните стоки односно кесите за транспорт на стоки во фотокопие.
Член 4
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-3441/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м- р Зоран Ставрески, с.р.
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2626.
Врз основа на член 39 став (12) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и
акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10 и 47/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВРАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВЕЗЕНАТА КОЛИЧИНА НА БАТЕРИИ И
АКУМУЛАТОРИ
Член 1
Со оваа уредба се пропишува начинот, постапката и
потребната документација за враќање на надоместокот
за извезената количина на батерии и акумулатори.
Член 2
Враќање на уплатен надоместок за извeзезената количина на батерии и акумулатори се врши во висина
на уплатениот надоместок (во понатамошниот текст:
надоместок).
Враќањето на уплатениот надоместок се врши врз
основа на поднесеното писмено барање за враќање на
уплатениот надоместокот до Министерството за животна средина и просторно планирање.
Член 3
Во барањето од член 2 став 2 од оваа уредба се
внесуваат податоци за:
1. називот и адреста на обврзникот за плаќање на
надоместокот;
2. назив и адреса на деловниот субјет кој го извршил извозот и
3. име и презиме на лице за контакт.
Кон барањето од член 2 став 2 од оваа уредба се
доставува следната документација:
1. Извозна царинска декларација за извезена количина на батерии и акумулатори со пресметка на уплатениот надоместок за количината на батерии и акумултори по видови согласно член 39 од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и
акумулатори во фотокопија;
2. Фактурата односно друг документ врз основа на
која е пресметан надоместокот за кој се бара враќање
на надоместокот во фотокопија;
3. Доказ за уплатен надоместокот (фотокопија од
уплатницата или изводот кога е извршена уплата на надоместокот, и
4. Табеларен преглед на пресматката за враќање на
уплатен надоместок за извезената количина на батерии и акумилатори кој содржи:
- вид на производ за кој е уплатен надоместокот;
- дата на извршената уплата на надоместокот за секоја уплата и за секој надоместок поединечно;
- број и датум на фактурата односно друг документ
врз основа на кој е извршена пресметката на надоместокот;
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- број и датум на царинската декларација со које се
потврдува извозот на батериите и/или акумулаторите;
- висина на надоместокот пресметан и уплатен надоместок (поединечна вредност);
- висина на надоместокот за кој се бара враќање
(поединечна вредност) и
- вкупен износ на уплатениот надоместок и вкупен
износот за кој се бара враќање.
Член 4
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија “, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари
2012 година.
Бр. 51-3442/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м- р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2627.
Врз основа на член 131 став 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.
16/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.8.2011 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИНДИКАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ЗАШТЕДА НА
ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со оваa уредба се утврдуваат индикативните цели за заштеда на енергија во Република Македонија до
2018 година.
Член 2
(1) Индикативните цели за заштеда на енергија се
утврдуваат за вкупната потрошувачка на финална
енергија во Република Македонија до 2018 година, како и за потрошувачката на финална енергија во истиот
период за следните сектори, пооделно:
1) домаќинства (резиденцијален сектор),
2) комерцијален и услужен сектор,
3) индустрија и
4) сообраќај.
(2) Потрошувачката на финалната енергија ја опфаќа енергијата дистрибуирана или продадена на крајните потрошувачи, и при определување на истата не се
земаат предвид климатски влијанија, структурни промени или промени во производството.
(3) Очекуваните заштеди на енергија ќе се постигнат со мерки што опфаќаат енергетски услуги и други
мерки за подобрување на енергетската ефикасност.
(4) Пресметката на индикативни цели за заштеда на
енергија се прави согласно Методологијата за пресметка на индикативните цели, дадена во Прилогот кој е
составен дел на оваа уредба.
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ИНДИКАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ЗАШТЕДА
НА ЕНЕРГИЈА
Член 3
(1) Индикативната цел за вкупна заштеда на енергија до крајот на 2018 година, определена врз основа на
Стратегијата за енергетска ефикасност и првиот Акционен план за енергетска ефикасност, изнесува најмалку
9% од просечната годишна потрошувачка на финална
енергија во периодот од 2002 до 2006 година.
(2) Врз основа на индикативната цел од ставот (1)
на овој член, кумулативните заштеди на енергија до
2018 година ќе изнесуваат најмалку 147.2 ktoe (килотони еквивалентна нафта).
Член 4
(1) Времената индикативната цел за заштеда на
енергија до крајот на 2012 година, определена врз основа на Стратегијата за енергетска ефикасност и првиот Акционен план за енергетска ефикасност, изнесува
4,04% од просечната годишна потрошувачка на финална енергија во периодот од 2002 до 2006 година.
(2) Врз основа на индикативната цел од ставот (1)
на овој член, кумулативните заштеди на енергија до
2012 година треба да изнесуваат 66.1 ktoe.
(3) Заштедите на енергија по одделните сектори се
определуваат врз основа на распределбата прикажана
во став (4) од Прилогот на оваа уредба и тие, во ktoe,
изнесуваат:
Сектор
Индустрија
Сообраќај
Домаќинства
Комерцијален и услужен сектор
Вкупно

ktoe
41.0
12.5
7.6
5.0
66.1

(4) Агенцијата за енергетика, најдоцна до крајот на
јуни 2013 година, треба да изврши проценка на остварените кумулативните заштеди на енергија постигнати
во периодот до 2012 година, со примена на методологија за мерење и верификација на остварените заштедите на енергија, донесена во согласност со ставовите
(5) и (6) од член 135 од Законот за енергетика.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 5
(1) Овaа уредба влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-3908/1
17 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателoт
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

