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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 24 став (4) 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 

                                                                
УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДЕЈНОСТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА 
КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗРАБОТУВА ЕЛАБОРАТ, А ЗА ЧИЕ ОДОБРУВАЊЕ Е 
НАДЛЕЖЕН ОРГАНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 1 
Во Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, 

а за чие одобрување е надлежен органот за вршење на стручни работи од областа на 
животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/09), Прилогот се 
заменува со нов Прилог кој е 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. 41-739/1                           Заменик на претседателот 

28 февруари 2012 година              на Владата на Република 
       Скопје                                            Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
 

Прилог 
 

I - ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  
И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
1. Проекти за реструктуирање на рурални земјишни поседи; 
2. Проекти за користење на необработено земјиште или на природните површини за 

интензивно земјоделство; 
3. Водостопански проекти за земјоделство, вклучително и проектите за наводнување и 

одводнување на земјиштето; 
4. Регионални водоснабдителни и водостопански објекти; 
5. Проекти за првичното пошумување и копачење шума заради пренамена на 

земјиштето; 
6. Инсталации за интензивно сточарство; 
7. Мрестилишта; 
8. Проекти за интензивно одгледување на риба; 
9. Проекти за користење на рибен фонд и дивеч. 
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II - РУДАРСТВО И ВАДЕЊЕ НА КАМЕН 
 
Вадење на камен јаглен 
1. Јамска и површинска експлоатација на рудници за камен јаглен, вклучувајќи ги и 

методите на експлоатација со топење; 
2. Дробење, сеење, пресување на јагленот итн. заради класифицирање, подобрување на 

квалитетот и олеснување на транспортот и складирање; 
3. Јаглен добиен од ситнеж на камен јаглен. 
 
Вадење на лигнит 
1. Јамска, подземна или површинска експлоатација на рудници за јаглен, вклучувајќи 

ги и методите на експлоатација со топење; 
2. Чистење, сортирање по големина и квалитет, дробење на лигнитот итн. заради 

класифицирање, подобрување на квалитетот и олеснување на транспортот и 
складирањето. 

 
Вадење на сурова нафта и природен гас 
1. Производство на сурова нафта од шкрилци и песок и производство на природен гас и 

обновување на јаглеводородни течности. 
 
Вадење на сурова нафта 
1. Експлоатација на сурова нафта; 
2. Екстракција на битуменозни или нафтени шкрилци и песок; 
3. Производство на сурова нафта од битуменозни шкрилци и песок; 
4. Постапка за добивање на сурова нафта: преливање, одсолување, дехидрација, 

зацврстување итн. 
 
Вадење на природен гас 
1. Производство на сурови гасовити јаглеводороди (природен гас); 
2. Екстракција на кондензати; 
3. Истекување и сепарација на течните фракции на јаглеводородите;  
4. Десулфурирање на гасот; 
5. Експлоатација на течни јаглеводороди, добиени преку топење или пиролизи. 
 
Вадење на руди и метал 
1. Подземно и површинско вадење на метални минерали ( руди); 
2. Дробење, мелење, миење, сушење, калцинација, испирање на рудите, гравитациона 

сепарација и флотација. 
 
Вадење на руди на железо 
1. Експлоатација на руди; 
2. Збогатување и агломерација на рудите на железо. 
 
Вадење на руди на обоени метали 
1. Експлоатација на руди на уран и ториум, концентрирање на тие руди и производство 

на жолт колач. 
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Вадење на други руди на обоени метали 
1. Вадење и подготовка на руди кои содржат обоени метали: алуминиум( боксит), 

бакар, олово, цинк, калај, манган, хром, никел, кобалт, молибден, тантал, ванадиум, и 
други како и руди кои содржат злато, сребро и платина. 

 
Вадење на декоративен камен и камен за градежништво, варовник, суров гипс, 

креда и шкрилци  
1. Експлоатација на камен; 
2. Експлоатација, дробење и кршење на варовник; 
3. Експлоатација на суров гипс и анхидриди; 
4. Експлоатација на креда и некалциниран доломит. 
 
Вадење на чакал  и песок; глина и каолин 
1. Експлоатација и багерирање на индустриски песок, песок за градежништво и чакал 

од/вон коритата и бреговите на површинските водни тела; 
2. Експлоатација на песок и чакал од/вон коритата и бреговите на површинските водни 

тела; 
3. Експлоатација на глина, огноотпорна глина и каолин. 
 
Рударство и вадење на други руди и камен, неспомнати на друго место 
1. Експлоатација на природниот фосфат и природни калиумови соли; 
2. Експлоатација на природен сулфур; 
3. Експлоатација и подготовка на пирит и пирхотини, освен пржење; 
4. Експлоатација на природен бариум сулфат и карбонат (барит и витерит), природни 

борати, природен магнезиум сулфат ( кисерит); 
5. Експлоатација на земјани бои, флуорит и други минерали. 
 
Вадење на тресет 
1. Копање и подготовка на тресет. 
 
Вадење на сол 
1. Експлоатација на сол од рудниците, вклучувајќи го и растворувањето и 

испумпувањето; 
2. Добивање на сол со испарување на морска вода и други солени води; 
3. Дробење, чистење и рафинирање на солта од производителот. 
 
Останато рударство и вадење на камен неспомнати на друго место  
1. Експлоатација на разновидни минерали и материјали: 
- Абразивни материјали, азбест, силикатно фосилно брашно, природен графит, стеатит 

(талк), фелдспат, итн.; 
- Природен асфалт, асфалтен камен, природен тврд битумен; 
 
2. Благородни камења, кварц итн. 
 

III - ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА 
 
Преработка и конзервирање на месо и производи од месо 
1. Работа на кланици кои се занимаваат со колење, обработување и пакување на месо: 

говедско, свинско, јагнешко, зајачко, овчо, од камила итн.; 
2. Производство на свежо, разладено или замрзнато месо (и трупови) во парчиња; 
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3. Производство на свежо, разладено или замрзнато месо во посебни пакувања; 
4. Производство на кожи во кланици, вклучувајќи ги и кожите со влакна; 
5. Работа на кланици кои се занимаваат со колење, обработка и пакување на живина. 
6. Топење на масти  и останати  масти за исхрана од животинско потекло. 
 
Преработка и конзервирање на риба, мекотели и лушпари 
1. Преработка и конзервирање на риба, мекотели и лушпари: замрзнување, длабоко 

замрзнување, сушење, готвење, чадење, солење, саламурење, конзервирање итн.; 
2. Производство на производи од риба, мекотели и лушпари: рибји филети, икри, 

кавијар, замени на кавијар итн.; 
3. Производство на храна од риба за потрошувачка или за исхрана на животни; 
4. Производство на храна и раствори, исцедени сокови од риба и други водени животни 

непогодни за човекова потрошувачка. 
 
Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук 
1. Преработка и конзервирање на компири: 
2. Производство на брашно и прекрупа од компири. 
 
Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук 
1. Конзервирање на овошје, ореови плодови или зеленчук: замрзнување, сушење, 

ставање во масло или солило, ставање во конзерви итн. 
 
Производство на растителни и животински масла и масти 
1. Производство на сурови растителни масла:маслиново масло, соино масло, палмино 

масло, сончогледово масло, масло од памучно семе, масло од репка и синап, ленено масло 
итн.; 

2. Производство на неодмастено брашно и прекрупа од маслодајно семе, маслени 
ореови  плодови или маслени семки; 

3. Производство на рафинирани растителни масла: маслиново масло, соино масло итн.; 
4. Преработка на растителни масла: дување, вриење (варење), дехидратација, 

хидрохенизација итн.; 
5. Производство на животински масла и масти; 
6. Добивање на рибино масло и масло од морски цицачи; 
7. Производство на памучен линтер, погачи од маслодајни семиња и други остатоци од 

производството на масло; 
8. Екстракција на растително масло и на животинската маст и рафинирање на 

растителното масло. 
 
Производство на маргарин и слични масти за јадење 
1. Производство на маргарин; 
2. Производство на мешавини и слични мазива; 
3. Производство на мешани масти за јадење. 
 
Производство на мелнички производи и скроб како и производи од скроб 
1. Мелење на жита: производство на брашно, гриз, прекрупа или топчиња од пченица, 

рж, овес, пченка и други жита; 
2. Обработка на ориз: производство на бланширан, мелен, полиран, глазиран, делумно 

сварен или конвертиран, производство на брашно од ориз; 
3. Мелење на зеленчук: производство на брашно од сушен мешункаст зеленчук, корен 

или трупка или од ореви плодови за јадење; 
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4. Производство на пченкарно масло; 
5. Производство на гликоза, сируп од гликоза, малтоза, инулин итн.; 
6. Производство на глутен; 
7. Инсталации на производство на индустриски скроб. 
 
Производство на шеќер 
1. Производство или рафинирање на шеќер (сахароза) и супститути на шеќер што се 

добиваат од сок од трска, репа, јавор и палма; 
2. Производи на сирупи од шеќер; 
3. Производи на сирупи и шеќер од јавор. 
 
Производство на какао, чоколади и кондиторски производи 
1. Производство на какао, какао - путер, какао - маст, какао - масло; 
2. Производство на чоколади и чоколадни бонбони; 
3. Производство на кондиторски производи: карамели, кашу, нугати, фондан, бела 

чоколада; 
4. Производство на гуми за џвакање; 
5. Конзервирање на овошје, јаткасти плодови, кори од овошје и други делови растенија 

во шеќер; 
6. Производство на фабрикувани слатки дражеи и пастили против кашлање. 
 
Производство на хомогенизирани препарати и диететска храна 
1. Производство на храна за одредени нутриционистички цели: 
- Храна за доенчиња; 
- Дополнително млеко и  друга дополнителна храна за доенчиња; 
- Храна за бебиња; 
- Нискокалорична храна за регулирање на телесната тежина; 
- Диететска храна за специјални медицински цели; 
- Храна со намалена содржина на калиум, вклучувајќи ја и диеталната сол со намалена 

содржина на натриум или без натриум; 
- Храна без протеини; 
- Храна за употреба при големи физички напори, особено за спортисти; 
2. Храна за дијабетичари. 
 
Производство на останати прехранбени производи, неспомнати на друго место 
1. Производство на вештачки концентрати; 
2. Производство на квасец; 
3. Производство на екстракти и сосови од месо, риба, мекотели и лушпари; 
4. Производство на сурогати (замена) на млеко и сирење; 
5. Производство на производи од јајца, албумин од јајца. 
 
Производство на готова храна за животни 
1. Обработка на отпадот и остатоците од кланица за производство на храна за домашни 

животни; 
2. Производство на готова храна за домашни миленици, вклучувајќи кучиња, мачки, 

птици, риби итн. 
 
Производство на пијалаци 
1. Производство на пиво и слад.  
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IV – ТЕКСТИЛНА, КОЖНА, ДРВНА И ИНДУСТРИЈА ЗА ХАРТИЈА 
 
Производство на текстил 
1. Подготвителни операции на текстилни влакна: 
- Намотување и перење на свила; 
- Одмастување и карбонизација на волната како и боење на руното; 
- Кардирање и чешлање на сите видови на влакно било од животинско, растително или 

од вештачко потекло; 
2. Предење и производство на предиво и конец за ткаење или шиење, за продажба или 

за понатамошна обработка; 
- Косење на лен; 
- Текстурирање, намотување, свиткување, врзување и перење (натопување) на предиво 

од синтетички или вештачки влакна; 
3. Белење и боење на текстилни ткаенини, предива и текстилни артикли, вклучувајќи и 

облека; 
4. Белење на џинс; 
5. Правење водоотпорна, боење, гумирање или импрегнирање на купена облека. 
 
Штавење и доработка на кожа и слични производи од кожа 
1. Штавење, боење и доработка на кожа; 
2. Стружење, четкање (чистење), штавење, белење, шишање (стрижење) и чепкање 

(кубење) и боење на кожа со крзно и сурова кожа со влакна. 
 
Производство на хартија и производи од хартија 
1. Производство на хартија и картон; 
2. Производство на целулоза (пулпа). 
 
Печатење со примена на лесно испарливи органски соединенија∗ 
1. Печатење весници и останати периодични изданија кои што излегуваат најмалку 

четири пати неделно; 
2. Печатење магазини и останати периодични изданија кои што излегуваат помалку од 

четири пати неделно; 
3. Печатење на книги, брошури, музички дела, печатени реклами, мапи, атласи, 

постери, рекламни каталози, проспекти, енциклопедии, албуми, таксени марки, лични 
документи, чекови и други хартии од вредност, комерцијални печатени материјали и 
други печатени материјали; 

4. Печатење на текстил, пластика, чаши, метал, дрво и керамика. 
 

V – ЕНЕРГЕТИКА 
 
1. Производство на производи од печка за коксирање (производство на кокс и полукокс, 

катран и катран од кокс, гас во печка за коксирање, катран од суров јаглен и лигнит, 
агломерација на кокс); 

2. Производство на рафинирани нафтени производи, и тоа: 
- моторни горива (бензин, керозин итн.); 
- горива: лесни, средни и тешки горива, масла, рафинериски гасови како што се етан, 

пропан, бутан итн.; 
- масла и масти за подмачкување, вклучувајќи и отпадни масла; 

                                                 
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи органски соединенија  
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- производи за петрохемиска индустрија и облоги за покривање на патишта; 
- шпиритус, вазелин, парафин, згусната нафта итн.; 
- нафтени брикети; 
- производство на биогорива и мешање на биогорива, т.е. мешање на алкохол со нафта; 
- брикети од тресет; 
- брикети од суров јаглен и лигнит. 
3. Индустриски инсталации за производство на електрична енергија, пареа и топла 

вода, вклучувајќи ги и согорувачките инсталации со моќност под 10 МW; 
4. Хидроелектрични централи до 10 МW; 
5. Електрани кои користат обновливи извори на енергија (сонце, ветер, биомаса, 

биогас, геотермална и др.) со моќност до 200 МW; 
6. Производство на гас (со карбонизирање на јаглен од нуспроизводите во земјоделството 

или од отпадоци, по пат на чистење, мешање и преку други процеси од различни видови на 
гасови, вклучувајќи и природен гас); 

7. Индустриски инсталации за пренос и дистрибуција на гас, пареа и топла вода и за 
пренос и дистрибуција на електрична енергија со површински водови. 

 
VI – ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА∗ 

 
1. Преработка на меѓупроизводи и производи на хемикалии; 
2. Производство на пестициди и на фармацевтски производи; 
3. Производство на бои, лакови и слични премази, печатарско мастило и китови; 
4. Производство на лепаци; 
5. Производство на етерични масла; 
6. Производство на сапуни и детергенти; 
7. Производство на средства за чистење и полирање; 
8. Производство на парфеми и тоалетни препарати; 
9. Магацински објекти на нафта, нафтени деривати, петрохемиски и хемиски 

производи; 
10. Производство на експлозиви. 
 
Превлекување со примена на препарати кои содржат испарливи органски 

соединенија∗ 
1. Превлекување со лепило (освен поврзано со печатарски дејности); 
2. Превлекување: возила, нови автомобили, камионски кабини, комбиња, камиони, 

автобуси, приколки, метални и пластични површини (авиони, бродови, возови итн.), 
дрвени површини, штоф, хартија, кожа; 

3. Превлекување на калем; 
4. Превлекување на жица за намотки. 
 

VII – ИНДУСТРИЈА НА ГУМА∗ 
 
1. Производство на производи од гума; 
2. Преработка на гума или преработка на гума со примена на следните операции: 

матење, мелење, мешање, валање, истиснување и вулканизација на природна или на 
синтетичка гума и сите помошни операции за претворање на природната или на 

                                                 
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи органски соединенија  
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи органски соединенија 
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синтетичката гума во готов производ;  3. Производство на надворешни и внатрешни гуми 
за возила; протектирање на надворешни и внатрешни гуми за возила;∗ 

4. Производство на други производи од гума (цевки, црева, транспортни ленти, 
презервативи од гума, вештачки гради, гумени предмети за облека (само ако се залепени, а 
не сошиени), гумирано предиво и ткаенини, душеци на дување, четки, чешели, подни 
прекривки, балони итн. 

 
VIII – ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕТАЛНИ  

МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

1. Производство на стакло, вклучително и стаклено влакно;  
2. Производство на огноотпорни производи; 
3. Производство на градежни материјали од глина; 
4. Производство на керамички плочки и подни плочи; 
5. Производство на цигли, ќерамиди и производи од печена глина за градежништво; 
6. Производство на керамички предмети за домаќинствата и керамички украсни 

предмети; 
7. Производство на керамички санитарни уреди; 
8. Производство на керамички изолатори и изолационен прибор; 
9. Производство на други технички производи од керамика (предмети за 

лабораториски, хемиски и индустриски потреби); 
10. Производство на керамички лонци, садови и слични производи што се користат за 

пренесување или пакување на стока; 
11. Производство на цемент; 
12. Производство на вар и гипс; 
13. Производство на производи од бетон за градежни цели; 
14. Производство на производи од гипс за градежни цели; 
15. Производство на готова бетонска маса; 
16. Производство на малтер; 
17. Производство на влакнест цемент; 
18. Производство на други производи од бетон, гипс и цемент; 
19. Производство на абразивни брусни производи и други неметални производи 

неспомнати на друго место (мелнички камења, камења за острење и полирање, минерални 
изолациони материјали итн.). 

 
IX – ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛИ 

 
1. Производство на сурово железо, челик и феролегури; 
2. Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик; 
3. Производство на други производи со примарна преработка на челик; 
4. Ладно влечење на прачки; 
5. Ладно валање на тесни ленти; 
6. Ладно обликување и свиткување; 
7. Ладно извлекување на жица; 
8. Производство на благородни метали; 
9. Производство на алуминиум; 
10. Производство на олово, цинк и калај; 
11. Производство на бакар; 
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12. Производство на други обоени метали (хром, манган, никел, нивни легури, нивна 
примарна преработка итн.); 

13. Преработка на нуклеарно гориво; 
14. Леење на железо; 
15. Леење на челик; 
16. Леење на лесни метали (леење на полуготови производи од алуминиум, магнезиум, 

титаниум, цинк итн.); 
17. Леење на други обоени метали (леење одливки од тешки метали, благородни метали 

и леење во калапи на одливки од обоени метали); 
18. Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема; 
19. Производство на метални конструкции и делови на конструкции; 
20. Производство на оружје и муниција; 
21. Валавници за метали; 
22. Обработка и превлекување на метали; 
23. Производство на батерии и акумулатори. 
 
Производство на машини за општа намена 
1. Производство на моторни возила; 
2. Производство на каросерии за моторни возила, приколки и полуприколки; 
3. Производство на електрична и електронска опрема за моторни возила; 
4. Производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила; 
5. Производство на останата опрема за транспорт (производство на чамци, бродови, 

шински возила и локомотиви, воздухопловни летала како и производство на нивни 
делови); 

6. Изградба на чамци за рекреација и спортски чамци; 
7. Производство на воени борбени возила; 
8. Производство на превозни средства неспомнати на друго место (мотоцикли, 

велосипеди  и инвалидски колички и сл.). 
 

X - УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД И ДЕЈНОСТИ  
ЗА САНАЦИЈА НА ОКОЛИНАТА 

 
1. Инсталации за преработка, третман и отстранување на отпад; 
2. Пречистителни станици за отпадни води со капацитет на еквивалент под 10 000 

жители; 
3. Станици за третман на мил добиен со третман на отпадни води; 
4. Складирање на метални отпадоци, вклучително и стари возила; 
5. Инсталации за дезинфекција на тврди отпадоци и нивно користење во 

земјоделството; 
6. Инсталации (складови и собирни центри) за привремено чување на опасен отпад; 
7. Собирање, третман и отстранување на опасен отпад; 
8. Инсталации за депонирање, рециклирање или согорување на опасен отпад, 

согорување на комунален отпад, депонирање на неопасен отпад. 
 

XI - ИНФРАКСТУРНИ ПРОЕКТИ 
 
1. Проекти за изградба на индустриски комплекси; 
2. Градежни проекти, во кои е вклучена изградба на трговски центри и паркиралишта, 

туристички населби, царински зони и катни гаражи; 
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3. Проекти за изградба на железнички пруги и на капацитети за претовар за 
комбиниран сообраќај и на терминали за комбиниран сообраќај, подземни железници и 
жичари; 

4. Проекти за изградба на аеродроми; 
5. Проекти за изградба на  водни патишта, пристаништа и пристаништа за рибарење; 
6. Проекти за изградба системи за пренос на вода, канализациони системи и системи за 

заштита од поплави; 
7. Проекти за изградба на брани и други хидротехнички објекти за задржување на 

водата; 
8. Проекти за изградба на трамвајски линии, површински и подземни железнички 

линии, суспендирани линии од конкретен тип, коишто се користат исклучиво или главно 
за патнички сообраќај; 

9. Проекти за изградба на магистрални нафтоводни, гасоводни или продуктоводни 
инсталации; 

10. Проекти за инсталирање на водоводи на големи растојанија; 
11. Крајбрежни и земјени зафати за заштита од ерозија и заради регулација на 

површински водни тела; 
12. Проекти за црпење на подземни води и повторно полнење на подземни водни тела; 
13. Проекти за изградба на системи за пренос на водни ресурси меѓу речни сливови, 
14. Изградба на автопати и магистрални патишта; 
15. Реконструкција на автопати и магистрални патишта за повеќе од 10 km; 
16. Гранични премини; 
17. Градби за високо образование; 
18. Градби за терцијарна здравствена заштита; 
19. Телекомуникациски системи (базни станици) надвор од населени места; 
20. Далноводи со напонско ниво од 1 kV до 110 kV; 
21. За оперативни далноводи со напонско ниво од 1  kV до 110 kV, по напонско ниво 

од: 6 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV и 110 kV, со приложени ситуации на локациите на траси по 
подрачје на општина и нивна вкупна должина; 

22. Трансформаторски станици над 10 kW; 
23. За оперативни трансформаторски станици над 10 kW согласно моќноста и 

напонското ниво, со приложени ситуации на локациите на подрачје на општина; 
24. Разводна градска гасоводна мрежа. 

 
XII - ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ 

 
1. Цевководен транспорт (транспорт на гас, течности, вода, гас, разреден цемент, 

малтер и други стоки преку цевководи); 
2. Работа со станични објекти како што се железнички станици, автобуски станици, 

аеродроми; 
3. Паркиралишта или јавни гаражи; 
4. Складирање и точење на гас, нафта и нафтени деривати за превозни цели (бензински 

пумпи и други точилници) 
 

XIII - ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И СЕРВИСНИ ДЕЈНОСТИ СО ХРАНА 
 
1. Хотели и слични објекти за сместување (хотелски населби, апартмански хотели и 

мотели) со предвидени повеќе од 100 легла, надвор од урбанизирани подрачја и сите оние 
кои се лоцирани во заштитени подрачја на природата; 
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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 повеќе од 100 легла, 
надвор од урбанизирани подрачја и сите оние кои се лоцирани во заштитени подрачја на 
природата; 

3. Кампови, автокампови и простори за кампирање со предвидени повеќе од 50 места 
надвор од урбанизирани подрачја и сите оние кои се лоцирани во заштитени подрачја на 
природата. 

 
XIV - ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН РАЗВОЈ 

 
1. Истражување и експериментален развој во природните, техничките и технолошките 

науки; 
2. Истражување и експериментален развој во биотехнологијата. 
 

XV - ФОТОГРАФСКИ ДЕЈНОСТИ* 
 

1. Обработка на филмови (дејност на лаборатории за развивање на филмови и изработка 
на фотографии). 

 
XVI - УМЕТНОСТ, ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА 

 
Креативни, уметнички и забавни дејности 
1. Зоолошки градини; 
2. Дејности на забави и тематски паркови,  

 
XVII - УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ 

 
1. Перење и хемиско чистење на текстилни и крзнени производи* 
______________________ 
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи органски соединенија 
∗ Само за проекти од кои се очекува емисија на испарливи органски соединенија 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


