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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 24 став (5) од Законот за животната средина („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010 
и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.2.2012 година, 
донесе 

 
У Р Е Д Б А  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДЕЈНОСТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА 
КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗРАБОТУВА ЕЛАБОРАТ, А ЗА ЧИЕ ОДОБРУВАЊЕ 
Е НАДЛЕЖЕН ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА, ГРАДОНАЧАЛНИКОТ 

НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНИТЕ  
ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Во Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, 
а за чие одобрување е надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на 
градот Скопје и градоначалникот на општините во градот Скопје („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 80/2009), Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 
кои се составен дел на оваа уредба. 

 
Член 2 

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

 
          Бр.41-738/1                                                                             Заменик на претседателoт 
28 февруари 2012 година                                                                  на Владата на Република   
            Скопје                                  Македонија,  

                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

Прилог 1 
 
I - ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
1. Одгледување на животи како што се ноеви и емуа, зајаци и други крзнени животни; 
2. Производство на кожа, кожа од влекачи или птици на сточарска фарма;  
3. Локални водоснабдителни и канализациони системи со пречистителни станици; 
4. Полиња за компостирање; 
5. Инсталации за интензивно живинарство или свињарство со капацитет: 
- до 5.000 места за живина; 
- од 10 до 100 места за гоење свињи (над 30 kg); или  
- 10 до 50 места за маторици. 
6. Собирање, обработка и снабдување со вода од локално значење; 
7. Собирање на вода заради поење на добиток до 10m3/ден; 
8. Конструкција  и реконструкција на фиксни стакленици (со исклучок на посеви под 

фолии – пластеници); 
9. Конструкција и реконструкција на постоечки стаклени бавчи; 
10. Конструкција и реконструкција на објекти наменети за пост-бербени активности 

(калибрирање, пакување итн.) на постоечки пластеници и стакленици; 



Службен весник на РМ, бр. 32 од 6.3.2012 година 

2 од 8 

11. Производство на печурки; 
12. Изградба и модернизација на собирни центри за зеленчук, овошје, печурки и 

лековити растенија.    
 
II - ИНДУСТРИЈА НА МИНЕРАЛИ 
Вадење на декоративен камен и камен за градежништво, варовник, суров гипс, 

креда,  шкрилци и чакал 
1. Сечење, обликување доработка на камен за споменици и градежништво, како што се 

мермер, гранит, пескари итн.; 
2. Кршење и дробење на декоративен камен за градежништво;  
3. Кршење и дробење на чакал. 
 
III - ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА 
Преработка и конзервирање на месо и производи од месо 
1. Преработка на животински изнутрици; 
2. Производство на чепкана волна (добиена со отстранување на кожата); 
3. Производство на пердуви; 
4. Производство на сушено, солено и чадено месо; 
5. Производство на месни производи. 
- Колбаси, салами, крвавици и преработка од дроб, сафалади, плескавици, ќебапчиња, 

конзервирано месо, шунка итн. 
Производство на сокови од овошје и зеленчук 
1. Производство на сокови од овошје и зеленчук; 
2. Производство на концентрати од свежо овошје и зеленчук. 
Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук 
1. Производство на производи (храна) составени од овошје и зеленчук, освен 

полуготова замрзната и конзервирана храна; 
Преработка на млеко и производство на млечни производи 
1. Производство на свежо, пастеризирано, стерилизирано, хомогенизирано и/или 

третирано на многу висока температура со висок капацитет на влезното млеко се движи 
од 5 до 20 t/d (просечна вредност на годишна основа); 

2. Производство на пијалаци базирани на млеко; 
3. Производство на млечни кремови (павлака) од свежо млеко, засладено или 

незасладено; 
4. Производство на млеко и млечен крем (павлака ) во цврста состојба; 
5. Производство на путер; 
6. Производство на јогурт;  
7. Производство на сирење и урда; 
8. Производство на сурутка; 
9. Производство на казеин или млечен шеќер (лактоза); 
10. Производство на сладолед и други замрзнати производи за јадења; 
11. Изградба модернизација на собирни центри за млеко;   
Производство на мелнички производи и скроб како производи од скроб 
1. Производство на скроб од ориз, компири пченка итн.; 
2. Производство на талиока (зрнесто скробно брашно) и замена за талиока подготвена 

од скроб. 
Производство на пекарски тестенини 
1. Производство на леб и печива: 
- леб и печива, 
- слатки, торти, колачи, слатки пити, палачинки, вафли, печива итн. 
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2. Производство на двопек, бисквити и други суви пекарски производи; 
3. Производи на производи за грицкање (крекери, переци итн.), било да се слатки или 

солени; 
4. Производство на тестенини како макарони и њоки, варени или неварени, полнети 

или неполнети; 
5. Производство на конзервирани или замрзнати тестенини; 
6. Производство на конзервирани слатки и печива. 
Производство на шеќер 
1. Производство на меласа 
Преработка на чај и кафе 
1. Декофеинирање и пржење на кафе: 
- Производство на производи од кафе; 
- Мелено кафе. 
2. Инстант кафе (растворливо кафе); 
3. Екстракти и концентрати од кафе; 
4. Производство на замена на кафе; 
5. Производство на мешавини на чај и кафе; 
6. Производство на екстракти и преработки базирани на чај и кафе; 
Производство на зачини и други додатоци 
1. Производство на зачини, сосови и други додатоци: 
- мајонез; 
- јадења  и брашно од сенф; 
- сенф итн. 
2. Производство на оцет; 
3. Преработка на сол со квалитет за користење во јадења, т.е. јодирана сол. 
Производство на пијалаци 
1. Производство на безалкохолни пијалаци;   
2. Производство на алкохолни пијалаци;  
3. Производство на вина; 
4. Производство на природна минерална вода и др. флаширана вода. 
Производство на други прехранбени производи 
1. Производство на шеќер и кондиторски производи, готови јадења и оброци, кафе, чај 

и зачин, како и специјалитети и лесно расипливи производи.  
 
IV - ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ 
1. Производство на хомогенизиран или реконституиран тутун; 
2. Оджилување и ридраинг на тутунот. 
 
V -  ТЕКСТИЛНА, КОЖНА, ДРВНА И ИНДУСТРИЈА ЗА ХАРТИЈА 
Производство на текстил 
1. Производство на предиво од хартија; 
2. Производство на широки ткаенини од памучен, волнен тип, волнена или свилена 

ткаенина, вклучувајќи и мешавина, како и од вештачки или синтетички предива 
(полипропилен итн.); 

3. Производство на  други широки ткаенини со користење на лен, коноп, јута и други 
специјални предива; 

4. Производство на ткаено букле, жанил ткаенини, фротир, газа итн.; 
5. Производство на ткаенини од стаклени влакна; 
6. Производство на конец од индиго влакна и арамиден конец; 
7. Производство на имитација на крзно со ткаење; 
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8. Доработка, сушење, перење, собирање, српење и мерцеризирање на текстилни 
ткаенини и текстилни артикли, вклучувајќи и облека; 

9. Производство на готови производи од кој било текстилен материјал, вклучувајќи и 
плетени или хеклани ткаенини: 

- ќебиња, вклучувајќи и ќебиња за патување; 
- постелнина, прекривки, тоалетни и кујнски крпи; 
- јоргани, перници, перничиња, перничиња за седење, вреќи за спиење итн.  
10. Производство на готови производи за опремување: 
- завеси, ролетни, креветски прекривки, прекривки за мебел и машини итн. ; 
- церади, шатори, производи за кампување, едра, тенди, церади, прекривки за коли; 
- знамиња, барјаци, стегови итн.; 
- крпи за прашина, крпи за садови и слични производи, одела за спасување, падобрани 

итн.; 
11. Производство на текстилен дел од електрични ќебиња. 
Производство на јажиња, коноп, плетенки и мрежи 
1. Производство на плетенки, јажиња, конопи и кабли од текстилни влакна или ленти 

или сличен материјал, кои се импрегнирани, пресвлечени, прекриени или обложени со 
гума или пластика. 

Производство на неткаен текстил и предмети од неткаен текстил, освен облека 
1. Производство на тесни ткаенини, вклучувајќи ги и оние без потка, составени со 

лепило (адхезив)∗; 
2. Производство на импрегнирани ткаенини, пресвлечени, прекриени или ламинирани 

со пластика∗; 
3. Производство на метализирано предиво и обвиткано предиво, гумен конец и корд 

прекриен со текстилен материјал, текстилно предиво или лента, прекриено, импрегнирано, 
пресвлечено или обложено со гума или пластика; 

4. Производство на разни текстилни производи: фитил, огноотпорни наметки; 
5. Пелерини, црева, трансмисиони или конвеерски ленти - каиши (зацврстени или со 

метал или друг материјал), облека против гром, облека за филтрирање (цедење). 
Производство на облека 
1. Производство на облека  при што употребените материјали можат да бидат од 

секаков вид и можат да бидат пресвлечени, импрегнирани или гумирани; 
2. Производство на облека од кожа или композитна кожа вклучувајќи кожни 

индустриски предмети како што се престилки за заварување; 
3. Производство на горна и долна  облека  за мажи, жени и деца. 
Штавење и доработка на кожа и слични производи од кожа 
1. Производство на кожа и крзно и нивни производи; 
2. Производство на антилопски обработена, пергаментно обработена, лакирана или 

метализирана кожа; 
3. Производство на композитна кожа; 
4. Складирање и/или конзервирање на сурови животински кожи. 
Производство на куфери, рачни торби и слични предмети 
1. Производство на куфери, рачни торби и слично, од кожа, кожни остатоци или кој 

било друг материјал како што се пластични фолии, текстилни материјали, вулканфибер и 
картон, каде што е применета иста технологија како за кожа. 

Производство на обувки 
1. Производство на обувки за сите намени, од сите видови на материјали и по сите 

постапки, вклучувајќи и лиење во калапи*; 
2. Производство на делови од кожа за обувки горни и долни делови, надворешни и 

внатрешни ѓонови, потпетици итн. 
                                                 
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи органски соединенија 
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Преработка на дрво и производи од дрво и плута 
1. Пилење, рамнење и машинска обработка на дрво; 
2. Сечење (на парчиња), лупење и стружење на трупци; 
3. Производство на дрвени железнички прагови;  
4. Производство на несоставена дрвена граѓа за патоси; 
5. Производство на дрвена волна, дрвено брашно, деланки, ленти; 
6. Импрегнирање или хемиска постапка на дрво со користење на заштитни средства 

или други материјали*;  
7. Производство на тенки фурнир листови за употреба како фурнири за правење 

шперплочи, плочи и панели; 
8. Производство на шперплочи, фурнир панели и слични ламинирани дрвени табли и 

листови*;  
9. Производство на т.н. ориентирани иверки како и други видови иверки и плочи – 

влакнатици; 
10. Производство на средно густи плочи – влакнатици или други плочи влакнатици; 
11. Производство на залепени (прицврстени) ламинатни дрва и ламинатен фурнир∗;  
12. Производство на дрвени паркетни блокови, ленти итн. споени во панели; 
13. Производство на производи од дрво наменети првенствено за употреба во 

градежништвото (греди, покривни потпорни греди , врати, прозорци итн.); 
14. Производство на монтажни згради и нивни елементи претежно од дрво (пр. сауна); 
15. Производство на палети, палети во вид на сандаци и други товарни табли од дрво; 
16. Преработка на природна плута, произведена од агломерирана плута; 
17. Производство на артикли од природна и агломерирана плута, вклучувајќи подни 

покривки; 
18.  Производство на моливи. 
Производство на мебел 
1. Производство на мебел, канцелариски мебел, мебел за продавници, кујнски мебел и 

сл. 
Производство на хартија и производи од хартија 
1. Производство на предмети од хартија и картон: 
- Производство на предмети за санитарни и тоалетни потреби за домаќинствата; 
- Производство на канцелариски материјал од хартија (пликови и дописи, хартија за 

печатење, копирање итн.); 
- Производство на sидни тапети; 
- Производство на други предмети од хартија, како: етикети, филтер хартија и картон, 

кутии за јајца итн. 
2. Производство на хартија и картон, со производствен капацитет до 5 t/d. 
 
VI - ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА 
1. Сечење полиуретанска пена или полиуретански еластомер со загреана жица; 
2. Производство на вештачко вискозно влакно и целофан; 
3. Производство на катализатори; 
4. Производство на парфеми; 
5. Производство на сапун; 
6. Производство на јаглен моноксид и “сув мраз“; 
7. Производство на вештачки бисери; 
8. Производство на компримиран кислород и водород; 
9. Производство на предмети од синтетички смоли. 

                                                 
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи органски соединенија 
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VII - ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ 
1. Производство на плочи, листови, цевки и профили од пластична маси; 
2. Производство на предмети за вградување (градежна стока) од пластична маси: 

пластични врати, прозори, рамови, капаци, ролетни, лајсни за под, контејнери и 
резервоари, санитарни предмети итн. ; 

3. Производство на други производи од пластични маси: трпезни и кујнски садови и 
предмети за тоалет итн. 

 
VIII - ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛИ 
1. Производство на метални врати и прозори; 
2. Производство на цистерни, резервоари и садови од метал; 
3. Производство на радијатори и котли за централно греење; 
4. Производство на парни котли, освен котли за централно греење со топла вода; 
5. Производство на сечила и метална опрема за општа намена; 
6. Производство на останати фабрикувани метални производи (канти, кофи, шајки, 

завртки, навртки, пропелери и котви за бродови итн.); 
7. Производство на сандаци и слична амбалажа од челик; 
8. Производство на амбалажа за пакување од лесни метали; 
9. Производство на жичани производи, синџири и пружини; 
10. Производство на компјутерски, електронски и оптички производи; 
11. Производство на електроника за широка потрошувачка (телевизори, аудио 

рекордери, видео касети, стерео опрема итн.); 
12. Производство на електромотори, генератори и трансформатори и уреди за 

дистрибуција и контрола на електрична енергија; 
13. Производство на кабел и електроинсталациски материјал; 
14. Производство на кабли од оптички влакна; 
15.Производство на други електронски и електрични жици и кабли (изолирани жици и 

кабли изработени од челик, бакар и алуминиум); 
16. Производство на електрична опрема за осветлување; 
17. Производство на уреди за домаќинствата (фрижидери, вентилатори, правосмукалки, 

апарати за готвење, машини за перење итн.); 
18. Производство на неелектрични апарати за домаќинствата; 
19. Производство на друга електрична опрема (фиксни полначи за батерии, електрични 

уреди за отворање/затворање на врати, електрични ѕвона, продолжни кабли итн.). 
Производство на машини за општа намена 
1. Производство на моторни турбини, освен мотори за авиони и моторни возила; 
2. Производство на хидраулични погонски уреди (хидраулична опрема); 
3. Производство на други пумпи и компресори; 
4. Производство на машини за: земјоделство и шумарство, обработка на метал, за 

специјални (посебни) потреби; 
5. Производство на машини за металургија; 
6. Производство на машини за рударство, каменоломи и градежништво; 
7. Производство на машини за индустрија за храна, пијалаци и тутун; 
8. Производство на машини за индустрија за текстил, облека и кожа; 
9. Производство на машини за индустрија за хартија и картон; 
10. Производство на машини за обработка на пластика и гума; 
11. Производство на други специјализирани машини неспомнати на друго место 

(сушари за дрво, за печатење, за изработка на керамички плочки, за производство на 
полуспроводници итн.). 
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Останата производствена индустрија 
1. Производство на накит, бижутерија и сродни производи; 
2. Производство на музички инструменти; 
3. Производство на спортска опрема (освен облека и обувки); 
4. Производство на играчки; 
5. Производство на медицински и стоматолошки инструменти. 
 
IX - УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД И ДЕЈНОСТИ ЗА САНАЦИЈА НА ОКОЛИНАТА 
1. Станици за претовар и привремено складирање на комунален отпад. 
 
X - ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 
1. Локални патишта и улици; 
2. Реконструкција на локални патишта; 
3. Локални пруги; 
4. Градби наменети за примарна и секундарна здравствена заштита; 
5. Градби за социјална заштита. 
 
XI - ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ СО ХРАНА 
1. Хотели и слични објекти за сместување (хотелски населби, апартмански хотели и 

мотели) со предвидени помалку од 100 легла – надвор од урбана средина;  
2. Одморалишта и останати објекти за пократок престој (детски и останати 

летувалишта, станови за гости и бунгалови, селски куќи и колиби без домашна послуга, 
одморалишта за млади и планинарски одморалишта) со предвидени помалку од 100 легла 
-  надвор од урбана средина; 

3. Кампови, автокампови и простори за кампирање со предвидени помалку од 50 места 
(освен ако не се лоцирани во заштитени подрачја во природата) - надвор од урбана 
средина. 

 
XII - УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ 
1. Автолакери∗. 
 

Прилог 2 
 
I - ТЕКСТИЛНА, КОЖНА, ДРВЕНА И ИНДУСТРИЈА ЗА ХАРТИЈА 
Производство на теписи и килими (подни прекривки) 
1. Производство на текстилни подни прекривки: 
- Теписи, черги и асури (рогозини), прекривки. 
Производство на јажиња, конопи, плетенки и мрежи 
1. Производство на производи од коноп или мрежа, рибарски мрежи, одбојници за 

бродови, перници за истовар, јажиња за товарање, јажиња и кабли со метални прстени 
итн. 

Производство на неткаен текстил и предмети од неткаен текстил, освен облека 
1. Производство на етикети (налепници) беџови; 
2. Производство на корд ткаенина за автогуми од вештачко предиво со голема 

цврстина; 
3. Производство на текстилни производи за опремување на моторни возила; 
4. Производство на сликарски платна и ткаенини за обележување; 
5. Производство на филц; 

                                                 
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи органски соединенија 
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6. Производство на тул и други мрежести ткаенини, парчиња, ленти и тантели; 
7. Производство на врвки за чевли со текстил. 
Производство на предмети од крзно 
1. Производство на производи изработени од крзно; 
- Крзнена облека и прибор; 
- Составени крзна како што се парченца, плочи, ленти итн.; 
- Производство на капи од крзно; 
- Производство на обувки од текстил без ѓон. 
Производство на плетена и хеклана облека 
1. Производство на чорапи, вклучувајќи и сокни (куси чорапи), трико чорапи и хулахоп 

чорапи; 
2. Производство на пуловери, џемпери, елеци и слични производи. 
Преработка на дрво и производи од дрво и плута 
1. Производство на производи од дрво, плута, слама или плетарски материјали, 

вклучувајќи основни облици како и составени производи; 
2. Производство на буриња, бочви, каци и други бочварски производи од дрво; 
3. Производство на барабани (калеми) за кабли од дрво, закачалки за облека, метли и 

четки; 
4. Производство на артикли од природна и агломерирана плута, вклучувајќи подни 

прекривки; 
5. Производство на плетеници и производи од плетарски материјали: подметки, 

простирки итн.; 
6. Производство на кошничарски производи и плетарска стока. 
 
II - ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 
1. Складирање на градежни материјали (песок, чакал, вар, тули и слично) што се врши 

како стопанска дејност. 
 
III - ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ СО ХРАНА 
1. Подготовка и послужување на пијалаци: барови, таверна , салони за подготовка на 

коктели, дискотеки каде пијалакот е доминантен, пивници, кафулиња, барови за 
подготовка на овошни напитоци;  

2. Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна (кафетерии, 
ресторани за брза храна и ресторани за храна која се изнесува); 

3. Друг вид на сместување: студентски домови или интернати, школски домови или 
интернати, работнички хостели и пансиони;  

4. Услуги на доставување на храна  и пијалаци за посебни прилики (кетеринг) кои 
опфаќаат подготовка на храна и нејзино доставување; 

5. Индустриски кетеринг (подготовка на храна за купувач, базирана на договор за 
одреден период); 

6. Изградба и реконструкција на објекти на фарма за туристички цели (дегустација, 
исхрана, сместување и рекреација) . 

 
IV - СКЛАДИРАЊЕ 
1. Складирање на стока (силоси за жито, цистерни, комори за моментно замрзнување 

итн.); 
2. Складишта за отпадни материјали. 
 
V - УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ 
1. Автоперални; 
2. Лимарски и механичарски работилници.  

 


