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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Врз основа на член 22-a став (4) од Законот за животната средина („Службен весник на 
Република Македонија” број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11 и 
123/12), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА УВЕЗЕНИ И/ИЛИ ИЗВЕЗЕНИ СУПСТАНЦИИ КОИ ЈА 

ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА, КАКО И ЗА ПРОИЗВОДИТЕ КОИ 
СОДРЖАТ СУПСТАНЦИИ КОИ ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА 

ОБВИВКА(*)

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на доставување на 

извештајот за увезени и/или извезени супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка 
(во понатамошниот текст: супстанции), како и за производите кои содржат супстанции 
кои ја осиромашуваат озонската обвивка. 

Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење: 
1. „Увоз“ е внесување на супстанции и производи кои содржат супстанции на 

територијата на Република Македонија.
2. „Извоз“ е изнесување на  супстанции и производи кои содржат супстанции од 

територијата на Република Македонија.

Член 3
(1) Извештајот за увезените супстанции и/или производи кои содржат супстанции ги 

содржи следните податоци:
- Година за која се известува;
- Назив и седиште на правното лице;
- Назив на супстанција/производ кој содржи супстанции;
- Количина на увезени супстанции и/или производи кои содржат супстанции кои се 

увезени на територијата на Република Македонија;
- Количина на супстанции и/или производи кои содржат супстанции кои се ставени во 

промет на територијата на Република Македонија;
- Количина на складирани залихи на супстанции /производи кои содржат супстанции;
- Цел на увозот;
- Крајни корисници на увезените супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка; 
- Извозник / земја на извоз;
- Место и датум и
- Печат и потпис на одговорното лице.
(2) Извештајот од став (1) на овој член се издава на бела хартија во А4 формат.
(3) Формата и содржината на извештајот за увезените супстанции и/или производи кои 

содржат супстанции е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

() Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕК) број 1005/2009 на Европскиот Парламент и 
на Советот од 16 септември 2009 за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка, CELEX бр. 
32009R1005
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Член 4
(1) Извештајот за извезените супстанции и/или производи кои содржат супстанции 

треба да содржи:
- Година за која се известува;
- Назив и седиште на правното лице;
- Назив на супстанција/производ кој содржи супстанции;
- Количина на извезени супстанции и/или производи кои содржат супстанции;
- Цел на извозот;
- Увозник / земја на увоз;
- Место и датум и
- Печат и потпис на одговорното лице.
(2) Извештајот од став (1) на овој член се издава на бела хартија во А4 формат.
(3) Формата и содржината на извештајот за извезените супстанции и/или производи кои 

содржат супстанции е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5
Извештаите од член 3 и 4 од овој правилник се доставуваат во писмена и електронска 

форма.
                                                            

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2932/5 Министер за животна средина
5 јуни 2013 година и просторно планирање,

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р.
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