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Член 4

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

МАКЕДОНИЈА

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

673.

донија“, а ќе се применува до 31 мај 2022 година.

Врз основа на член 92 став (12) од Законот за акцизите (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/19, 143/19, 225/19, 275/19,

77/21 и

Бр. 41-2228/1

Претседател на Владата

12 март 2022 година

на Република Северна Македонија,

57/22), Владата на Република Северна Македонија, на

Скопје

седницата, одржана на 12 март 2022 година, донесе

д-р Димитар Ковачевски, с.р.
__________

674.
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОТ НА ЕНЕРГЕНТИТЕ,
ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД, КАКО И НАЧИНОТ НА
ПРЕСМЕТКАТА НА АКЦИЗАТА

Член 1
Со оваа одлука се определува видот на енергентите,
временскиот период, како и начинот на пресметката на
акцизата, согласно член 92 став (11) од Законот за ак-

Врз основа на член 30-в став (2) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03,
19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09,
95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14,
130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 98/19, 124/19, 275/19, 267/20, 163/21 и 57/22) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, од-

цизите (*).

ржана на, 12 март 2022 година, донесе
Член 2
Видовите на енергенти од член 1 од оваа одлука се:
- Моторен бензин од тарифните ознаки 2710 12 45

OДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОТ НА ДОБРАТА И
ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА ПРИМЕНА НА

00, 2710 12 49 00;
- Гасно масло како погонско гориво од тарифните

ПОВЛАСТЕНА ДАНОЧНА СТАПКА

ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00,
Член 1

2710 19 48 00, 2710 20 11 00 и 2710 20 19 00;
- Гасно масло како гориво за греење од тарифните

Со оваа одлука поблиску се определуваат видот на

ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00,

енергентите и временскиот период на примена на пов-

2710 19 48 00, 2710 20 11 00 и 2710 20 19 00.

ластената даночна стапка во услови на постоење на
можност од настанување на пореметување во снабду-

Член 3

вањето на населението.

Пресметаната акциза од член 92 став (11) од Законот за акцизите (*) за видовите на енергенти од член 2

Член 2

од оваа одлука се применува од 1-ви или од 15-ти во

(1) Енергентите за кои се применува повластената

месецот, а во случај кога 1-ви или 15-ти во месецот е

стапка на данокот на додадена вредност од 10% се рас-

неработен ден, за датум на пресметка и за известување

поредени во следниве тарифни броеви/подброеви/оз-

се смета првиот нареден ден.

наки/глави од Царинската тарифа:

12 март 2022

Бр. 58 - Стр. 3

Стр. 4 - Бр. 58

12 март 2022

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува до 31 мај 2022 година.

Бр. 41-2229/1

Претседател на Владата

12 март 2022 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

д-р Димитар Ковачевски, с.р.
__________

675.
Врз основа на член 24-г став (2), од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10,
24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 124/19, 275/19, 267/20, 163/21 и 57/22) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 март 2022 година, донесе

OДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОТ НА ДОБРАТА И ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА ОСЛОБОДУВАЊЕ
ОД ПЛАЌАЊЕТО НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ВО ЗЕМЈАТА СО ПРАВО НА ОДБИВКА
НА ПРЕТХОДНИОТ ДАНОК

Член 1
Со оваа одлука поблиску се определува видот на производите за човечка исхрана кои се ослободени од данокот на додадена вредност во земјата со право на одбивка на претходниот данок, како и временскиот период
на ослободувањето од плаќање на данокот на додадена вредност во услови на постоење на можност од настанување на пореметување во снабдувањето на населението.

Член 2
(1) Производите за човечка исхрана кои се ослободени од данокот на додадена вредност во земјата со право на одбивка на претходниот данок се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од
Царинската тарифа:

12 март 2022

Бр. 58 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 58

12 март 2022

НАПОМЕНА:
Основни правила за употреба на табелите по однос
на распоредувањето на стоките/добрата според царинската номенклатура, на кои стоки/добра се применува
ослободување од данокот на додадена вредност во земјата со право на одбивка на претходниот данок:
Ако пред тарифен број/тарифен под број/тарифна
ознака/глава, во втората колона од табелите од став (1)
на овој член не е наведена ознаката „ех", тогаш за сите
стоки/добра кои согласно Законот за царинската тарифа се распоредуваат во тој/таа тарифен број/тарифен
под број/тарифна ознака/глава се применува ослободување од данокот на додадена вредност во земјата со
право на одбивка на претходниот данок во смисла на
член 24-г став (1) од Законот за данокот на додадена
вредност.
Ако пред тарифен број/тарифен под број/тарифна
ознака/глава, во втората колона од табелите е наведена
ознаката "ех",тогаш ослободувањето од данок на додадена вредност во земјата со право на одбивка на претходниот данок во смисла на член 24-г став (1)од Законот за данокот на додадена вредност, нема да се применува за сите стоки/добра кои согласно Законот за царинската тарифа се распоредуваат во тој тарифен број/
тарифен подброј /тарифна ознака/глава, туку ослободувањето од данок на додадена вредност во земјата со
право на одбивка на претходниот данок, ќе се применува само за оние стоки/добра од тарифен број/тарифен
подброј/тарифна ознака/глава кои се во согласност со
текстот кој што е наведен во третата колона од табелата пред кои има симбол „*“.
Член 3
Со денот на отпочнување со примената на оваа одлука се до 31 мај 2022 година нема да се применуваат
одредбите од член 2 став (1) точка 1 од Oдлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на
повластена стапка на данокот на додадена вредност
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.293/21) кои се однесуваат на производите за човечка
исхрана утврдени во член 2 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука ќе се применува од 17 март до 31 мај
2022 година.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 41-2230/1
12 март 2022 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
д-р Димитар Ковачевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
676.
Врз основа на член 14 став (13) од Законот за проширена одговорност на производителот за управување
со посебните текови на отпад (*) („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 215/21), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ,
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ СО ПРОШИРЕНА ОДГОВОРНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СО ПРОШИРЕНА ОДГОВОРНОСТ, НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
НА РЕГИСТАРОТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА
И ПОТВРДАТА ЗА БРИШЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СО ПРОШИРЕНА ОДГОВОРНОСТ (*)
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за регистрација на производителот, формата и содржината на барањето за бришење од
Регистарот на производители со проширена одговорност, формата и содржината на Регистарот за производители со проширена одговорност, начинот на чување
и одржување на Регистарот, како и формата и содржината на потврдата за регистрација и потврдата за бришење на производителот во Регистарот на производители со проширена одговорност.
Член 2
(1) Барањето за регистрацијата на производителот
во Регистарот на производители за проширена одговорност (во понатамошниот текст: Регистарот) се поднесува до Управата за животна средина (во понатамошниот текст: Стручниот орган) во електронска форма преку електронско аплицирање на посебна интернет
страница.
(*)

Со овој правилник се врши усогласување со Директивата
2013/56/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 20 ноември
2013 година за изменување на Директивата 2006/66/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот за батерии и акумулатори и за отпадни батерии и акумулатори во однос на пласирањето на пазарот на преносливи батерии и акумулатори кои содржат кадмиум
и се наменети за употреба во безжични електрични алати, како и
батерии во форма на копче со ниска содржина на жива и за укинување на Одлуката 2009/603/ЕЗ на Комисијата (CELEX бр.
32013L0056) и Директивата 2012/19/EU на Европскиот Парламент и на Советот од 4 јули 2012 година за отпад од електрична и
електронска опрема. (CELEX бр. 32012L0019).

12 март 2022

(2) Формата и содржината на барањето од став (1)
на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел
на овој правилник.
Член 3
(1) Врз основа на барањето од член 2 став (1) од
овој правилник, со доставување на точни податоци
преку интернет страницата автоматски се издава потврда за регистрација на производителот во Регистарот,
во електронска форма.
(2) Формата и содржината на потврдата од став (1)
на овој член се дадени во Прилог 2 кој се составен дел
на овој правилник.
Член 4
(1) Производителите кои престанале со вршење на
дејноста со која се врши пуштање производи на пазар
или престанале да увезуваат како крајни корисници,
производи од чија употреба се создаваат посебни текови на отпад согласно со прописите за посебните текови
на отпад, поднесуваат електронско барање преку интернет страницата до Стручниот орган за бришење од
Регистарот.
(2) Формата и содржината на барањето од став (1)
на овој член, се дадени во Прилог 3 кој е составен дел
на овој правилник.
Член 5
(1) По поднесување на барањето од член 4 став (1)
од овој правилник, доколку производителот ги има исполнето обврските за проширена одговорност на производителот, од страна на Стручниот орган во електронска форма се издава потврда за бришење на производителот од Регистарот.
(2) Формата и содржината на потврдата од став (1)
на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел
на овој правилник.
Член 6
(1) Регистарот се води во електронска форма од
страна на Стручниот орган според :
- видот и категоријата на производот;
- видот на отпадот за секој тек на отпад одделно
што се создава од отпадниот производ, а кои се утврдени во прописите за посебните текови на отпад и
- видот на производителот по обем (производител и
мал производител).
(2) Формата и содржината на Регистарот се дадени
во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.
Член 7
(1) Регистарот се одржува од страна на Стручниот
орган, со редовно ажурирање за секоја година.

Бр. 58 - Стр. 7

(2) Податоците од Регистарот се заклучуваат со
електронски потпис на овластеното службено лице и
секоја промена треба да биде потврдена со електронски
потпис од овластеното службено лице.
(3) Податоците во Регистарот се чуваат седум години согласно прописите за канцелариско и архивско работење.
Член 8
Поднесувањето на барањето за регистрација и барањето за бришење на производителот од Регистарот, издавањето на потврдата за регистрација и потврдата за
бришење на производителот од Регистарот, како и водењето, чувањето и одржувањето на Регистарот ќе се
врши по писмен пат до 30 јуни 2022 година.
Член 9
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престануваат да важат Правилникот за формата и содржината на барањето за регистрација на производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни
корисници во Република Македонија електрична и
електронска опрема, формата и содржината на регистарот на производители кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во Република Македонија
електрична и електронска опрема, начинот на неговото
водење и одржување, како и формата и содржината на
потврдата за упис во регистарот („Службен весник на
Република Македонија“ бр.133/12 и 77/14), Правилникот за формата, содржината и начинот на доставувањето на барањето за регистрација на производителите кои
пуштаат на пазар или увезуваат во Република Македонија батерии и акумулатори, начинот на воспоставување на регистарскиот број, како и формата и содржината и начинот на водење на Регистарот на производители кои пуштаат на пазар во Република Македонија батерии и акумулатори („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 36/11 и 111/14) и Правилникот за форма и содржина на образецот и начинот на водење на
евиденција на колективни постапувачи и на производители кои склучиле договор за преземање на обврски за
постапување со отпадната опрема со колективен постапувач („Службен весник на Република Македонија“ бр.
13/14).
Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13-1358/2
10 март 2022 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Насер Нуредини, с.р.
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Në bazë të nenit 14 paragrafit (13) të Ligjit për

Jetësor (në tekstin e mëtejmë: Organi profesional) në formë

përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit për menaxhimin e

elektronike përmes aplikimit elektronik në ueb-faqe të

rrjedhave të veçanta të mbeturinave (*) (“Gazeta Zyrtare e

veçantë.

Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 215/21), ministri
i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, sjellë

(2) Forma dhe përmbajtja e kërkesës për regjistrim nga
paragrafi (1) të këtij neni janë dhënë në Shtojcën 1, e cila
është pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje.

RR E G U LL O R E
PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E KËRKESËS

Neni 3

PËR REGJISTRIMIN E PRODHUESIT, FORMËN
DHE PËRMBAJTJEN E KËRKESËS PËR FSHIRJE

(1) Në bazë të kërkesës nga neni 2 paragrafi (1) i kësaj

ME

Rregulloreje, me dorëzimin e të dhënave të sakta përmes

PËRGJEGJËSI TË ZGJERUAR, FORMËN DHE

ueb-faqes, automatikisht merret konfirmimi në formë

PËRMBAJTJEN E REGJISTRIT TË PRODHUESVE

elektronike për regjistrimin e prodhuesit në regjistër.

NGA

REGJISTRI

I

PRODHUESVE

ME PËRGJEGJËSI TË ZGJERUAR, MËNYRËN E

(2) Forma dhe përmbajtja e vërtetimit nga paragrafi (1)

RUAJTJES DHE MBAJTJES SË REGJISTRIT, DHE

të këtij neni janë dhënë në shtojcën 2 të kësaj Rregulloreje.

FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E VËRTETIMIT TË
REGJISTRIMIT DHE CERTIFIKATËN E FSHIRJES

Neni 4

SË PRODHUESIT NË REGJISTRIN E PRODHUESVE

(1) Prodhuesit të cilët kanë pushuar së kryeri

*

ME PËRGJEGJËSI TË ZGJERUAR (* )
Neni 1

veprimtarinë e vendosjes së produkteve në treg ose kanë
pushuar së importuari si shfrytëzues të fundit, produkte nga

Kjo Rregullore përcakton formën dhe përmbajtjen e

përdorimi i të cilave krijohen rrjedha të veçanta të

kërkesës për regjistrimin e prodhuesit, formën dhe

mbeturinave në përputhje me rregulloret për rrjedhat e

përmbajtjen e kërkesës për fshirje nga Regjistri i

veçanta të mbeturinave, duhet të paraqesin kërkesë

prodhuesve me përgjegjësi të zgjeruar, formën dhe

elektronike nëpërmjet faqes së internetit tek organi ekspert

përmbajtjen e Regjistrit të prodhuesve me përgjegjësi të

për fshirje nga Regjistri.

zgjeruar, mënyrën e ruajtjes dhe mbajtjes së Regjistrit, si
dhe formën dhe përmbajtjen e vërtetimit të regjistrimit dhe
vërtetimit të

fshirjes së prodhuesit në Regjistrin e

(2) Forma dhe përmbajtja e kërkesës nga paragrafi (1) i
këtij neni për fshirje nga Regjistri janë dhënë në shtojcën 3,
e cila është pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje.

prodhuesve me përgjegjësi të zgjeruar.
Neni 2

Neni 5

(1) Kërkesa për regjistrimin e prodhuesit në Regjistrin

(1) Pas paraqitjes së kërkesës nga neni 4 paragrafi (1) i

e prodhuesve për përgjegjësi të zgjeruar (në tekstin e

kësaj Rregulloreje, nëse prodhuesi i ka përmbushur

mëtejmë: Regjistri) i dorëzohet Drejtorisë për Mjedis
*

Me këtë Rregullore bëhet harmonizimi me Direktivën 2013/56 / KE
të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit nga 20 nëntor 2013 për
ndryshimin e Direktivës 2006/66 / KE të Parlamentit Evropian dhe të
Këshillit për bateritë dhe akumulatorët dhe për mbeturinat e baterive
dhe akumulatorëve në lidhje me vendosjen në treg të baterive
portative dhe akumulatorëve që përmbajnë kadmium dhe të destinuara
për përdorim në vegla elektrike pa tela, si dhe bateritë në formë të
butonit me përmbajtje të ulët të zhivës dhe shfuqizimin e Vendimit
2009/603/KE të Komisionit (CELEX Nr. 32013L0056) dhe Direktivës
2012/19/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të 4 korrikut 2012
për mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike. (CELEX Nr.
32012L0019).

obligimet për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit, nga
Organi Profesional në formë elektronike lëshohet një
vërtetim për fshirjen e prodhuesit nga Regjistri.
(2) Forma dhe përmbajtja e vërtetimit nga paragrafi (1)
i këtij neni janë dhënë në shtojcën 4, e cila është pjesë
përbërëse e kësaj Rregulloreje.
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Neni 6
(1) Regjistri mbahet në formë elektronike nga Organi
Profesional sipas:

vendosin në treg ose importojnë si shfrytëzues të fundit në
Republikën

e

Maqedonisë

pajisjet

elektrike

dhe

elektronike, formën dhe përmbajtjen e regjistrit të

- llojit dhe kategorisë së produktit;

prodhuesve që lëshojnë në treg ose importojnë si

- llojit të mbeturinave për çdo rrjedhë të mbeturinash të

shfrytëzues të fundit në Republikën e Maqedonisë pajisjet

krijuar veçmas nga prodhimet e mbeturinave, të cilat
përcaktohen në rregulloret për rrjedhat e veçanta të
mbeturinave dhe

elektrike dhe elektronike, mënyrën e udhëheqjen dhe
mirëmbajtjes së tyre, si dhe formën dhe përmbajtjen e
vërtetimit të regjistrimit në regjistër (“Gazeta Zyrtare e

- llojit të prodhuesit sipas vëllimit (prodhuesi dhe
prodhuesi i vogël).
(2) Forma dhe përmbajtja e Regjistrit janë dhënë në
Shtojcën 5, e cila është pjesë përbërëse e kësaj

Republikës së Maqedonisë" nr. 133/12 dhe 77/14),
Rregullorja për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e
paraqitjes së kërkesës për regjistrimin e prodhuesve të cilët
vendosin në treg ose importojnë bateri dhe akumulatorë në

Rregulloreje.

Republikën e Maqedonisë, mënyrën e përcaktimit të numrit
Neni 7
(1) Regjistrin e mban Organi Profesional me përditësim

të regjistrimit, si dhe formën, përmbajtjen dhe mënyrën e
udhëheqjes

së Regjistrit të prodhuesve që lëshojnë në

tregun Republikës së Maqedonisë bateri dhe akumulatorë

të rregullt, për çdo vit.
(2) Të dhënat nga Regjistri mbyllen me nënshkrim

(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 36/11

elektronik të zyrtarit të autorizuar, ndërsa çdo ndryshim

dhe 111/14) dhe Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e

duhet të vërtetohet me nënshkrim elektronik të zyrtarit të

formularit dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës së

autorizuar.

operatorëve kolektivë dhe prodhuesve të cilët kanë lidhur

(3) Të dhënat në regjistër mbahen shtatë vjet në pajtim
me rregulloren për punë zyre dhe arkivore.
Neni 8

marrëveshje për marrjen e obligimeve për trajtimin e
pajisjeve të mbeturinave me vepruesin kolektiv (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 13/14).

Paraqitja e kërkesës për regjistrim dhe kërkesa e
prodhuesit për fshirje nga Regjistri, dhënia e vërtetimit së
regjistrimit dhe vërtetimit për fshirjen e prodhuesit nga
Regjistri, si dhe mirëmbajtja, ruajtja dhe mbajtja e
Regjistrit do të kryhet me shkrim deri më 30 qershor 2022.

Neni 10
Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën pasardhëse nga dita e
publikimit

në

“Gazetën

Zyrtare

të

Republikës

Maqedonisë së Veriut“.

Neni 9
Me ditën e hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje

Nr.13-1358/2

Ministër i Mjedisit Jetësor

pushojnë së vlefshmi Rregullorja për formën dhe

10.3.2022

dhe Planifikimit Hapësinor,

përmbajtjen e kërkesës për regjistrimin e prodhuesve që

Shkup

Naser Nuredini, d.v.

së
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