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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за хемикалии („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.145/10 и 53/11), министерот за здравство донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

АКТИВНОСТИТЕ И НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТАПКИТЕ 
ШТО СЕ ВОДАТ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ХЕМИКАЛИИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се определува висината на средствата за реализација на 
активностите и надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно 
Законот за хемикалии, врз основа на реално направените трошоци. 

 
Член 2 

Во постапката за издавање на дозволи за вршење на дејност, производство, промет и 
употреба на хемикалии, надоместоците што треба да ги плати подносителот на барањето 
се: 

1. надоместок за издавање на одобрение за вршење дејност промет и употреба на 
хемикалии – 500 евра во денарска противвредност; 

2. надоместок за обнова на одобрението за  вршење дејност промет и употреба на 
хемикалии – 250 евра во денарска противвредност; 

3. надоместок за издавање на одобрение за вршење дејност производство на хемикалии 
– 1000 евра во денарска противвредност; 

4. надоместок за обнова на одобрението за  вршење дејност производство на хемикалии 
– 500 евра во денарска противвредност; 

5. надоместок за издавање на известување за промена на стручен кадар – 100 евра во 
денарска противвредност; 

6. надоместок за издавање на дозвола за увоз/транзит на хемикалии – 10 евра во 
денарска противвредност; 

7. надоместок за издавање на одобрение за пренос на одобрението за вршење дејност 
промет и употреба на хемикалии, на друг носител – 200 евра во денарска противвредност; 

8. надоместок за издавање на решение за ставање на нови супстанции и смеси во 
промет – 500  евра во денарска противвредност; 

9. надоместок за обнова на решението за ставање на нови супстанции и смеси во 
промет – 250  евра во денарска противвредност и 

10. надоместок за процена на оправданоста на барањето за употреба на алтернативно 
хемиско име – 250  евра во денарска противвредност. 

 
II. Надоместоци за издавање на одобренија за ставање на  биоцидниот производи во 

промет и надоместоци за издавање на одобренија за класификација и одбележување на 
биоцидни производи 

 
Член 3 

Во постапката за издавање на одобренија за ставање на  биоцидниот производи во 
промет и во постапката за издавање на одобренија за класификација и одбележување на 
биоцидни производи надоместоците кои треба да ги плати подносителот на барањето се: 
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1. надоместок за издавање на одобрение за  ставање на  биоцидниот производи во 
промет (домашен производител) – 200 евра во денарска противвредност; 

2. надоместок за издавање на одобрение за ставање на  биоцидниот производи во промет 
(странски овластен застапник) – 300 евра во денарска противвредност; 

3. надоместок за обнова на одобрение за  ставање на  биоцидниот производи во промет 
(домашен производител) – 150 евра во денарска противвредност; 

4. надоместок за обнова на одобрение за  ставање на  биоцидниот производи во промет 
(странски овластен застапник) –250 евра во денарска противвредност; 

5. надоместок за издавање на одобрение за каласификацијата и одбележувањето 
согласно хармонизираниот систем на биоцидниот производ (странски овластен застапник) 
– 250 евра во денарска противвредност; 

6. надоместок за обнова на одобрението  за каласификацијата и одбележувањето 
согласно хармонизираниот систем на биоцидниот производ (странски овластен застапник) 
– 250 евра во денарска противвредност; 

7. надоместок за издавање на одобрение за каласификацијата и одбележувањето 
согласно хармонизираниот систем на биоцидниот производ (домашен производител) – 150 
евра во денарска противвредност; 

8. надоместок за обнова на одобрението  за каласификацијата и одбележувањето 
согласно хармонизираниот систем на биоцидниот производ (домашен производител) – 150 
евра во денарска противвредност; 

9. надоместок за донесување на решение за упис на биоцидниот производ во 
Привремената листа за доставување на техничко досие – 100 евра во денарска 
противвредност; 

10. надоместок за издавање дозвола за користење на биоциден производ најдолго за 
период од 120 дена – 200 евра во денарска противвредност; 

11. надоместок за издавање дозвола за рекламирање на биоциден производ – 200 евра 
во денарска противвредност; 

12. надоместок за процена на техничкото досие на биоцидниот производ -  150 евра во 
денарска противвредност и 

13. надоместок за издавање на одобрение за пренос на друг носител на биоциден 
производ на територија на Република Македонија – 100 евра во денарска противвредност. 

14. надоместок за издавање на известување за промена на името на производителот  на 
биоцидниот производ – 100 евра во денарска противвредност. 

 
III. Надоместоци за издавање на одобренија за вршење дејност промет и употреба на 

детергенти 
 

Член 4 
Во постапката за издавање на одобренија за вршење дејност промет и употреба на 

детергенти, надоместоците што треба да ги плати подносителот на барањето се: 
1. надоместок за издавање на одобрение за вршење на дејност промет на детергент – 

300 евра во денарска противвредност; 
2. надоместок за обнова на одобрението за вршење на дејност промет на детергент – 

150 евра во денарска противвредност; 
3. надоместок за издавање на одобрение за користење на површински активни 

супстанции (ПАС) во детергенти – 200 евра во денарска противвредност; 
4. надоместок за обнова на одобрение за користење на површински активни супстанции 

(ПАС) во детергенти – 100 евра во денарска противвредност; 
5. надоместок за процена на техничкото досие на површинско активните супстанции-  

100 евра во денарска противвредност и 
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6. надоместок за издавање на известување за промена на името на производителот  
детергентот – 100 евра во денарска противвредност 

7.  
8. надоместок за издавање дозвола за рекламирање на детергентот – 200 евра во 

денарска противвредност. 
 
IV. Надоместоци за издавање на дозволи за вршење дејност промет и употреба на 

особено опасни хемикалии 
 

Член 5 
Во постапката за издавање на дозволи за вршење дејност промет и употреба на особено 

опасни хемикалии, надоместоците што треба да ги плати подносителот на барањето се: 
1. надоместок за издавање на дозвола за вршење на дејност промет со  особено опасни 

хемикалии и дозвола за употреба на особено опасни хемикалии – 500 евра во денарска 
противвредност; 

2. надоместок за продолжување на дозволата за вршење на дејност промет со особено 
опасни хемикалии и дозволата за употреба на особено опасни хемикалии  – 250 евра во 
денарска противвредност; 

3. надоместок за издавање на известување за промена на стручен кадар – 100 евра во 
денарска противвредност; 

4. надоместок за спроведување на постапка на претходно известување и постапка за 
добивање на согласност врз основа на претходното известување за увозот и извозот на 
одредени опасни хемикалии – 100 евра во денарска противвредност; 

5. надоместок за стручна процена на податоците кои ги доставува извозникот заради 
спроведување на постапката на претходно известување и постапката на добивање на 
согласност врз основа на претходното известување (PIC постапката) – 100 евра во 
денарска противвредност и 

6. надоместок за вршење процена на техничкото досие на производи (артикли), за 
впишување во регистерот на хемикалии -  200 евра во денарска противвредност. 

 
Член 6 

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

                                                                                               
Бр.15-3384/2 

22 јуни 2011 година                                    Министер, 
   Скопје                             д-р Бујар Османи, с.р.  

 


