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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија 
(,,Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 
82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија” бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 16 јануари 2021 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА И 
ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ДОМАЌИНСТВАТА ЗА 2021 

ГОДИНА

I
Со оваа програма се утврдува начинот, условите, критериумите и постапката за 

распределба на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година- 
потпрограма 32 – Развој на енергетиката,  ставка 464 – Разни трансфери, наменети за 
промоција на обновливи извори на енергија и поттикнување на енергетска ефикасност во 
домаќинствата за 2021 година. 

II
Средствата од дел I на оваа програма во вкупен износ од 52.000.000, 00 денари ќе се 

користат за следните мерки:
1. надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални 

колекторски системи во домаќинствата до 30 %, но не повеќе од 10.000 денари по 
домаќинство за 2021 година, во вкупен износ од 6.000.000 денари; 

2. надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални 
колекторски системи во домаќинствата до 70 %, но не повеќе од 15.000 денари по 
домаќинство за 2021 година, во вкупен износ од 2.000.000 денари за лица со ниски 
примања;  

3. надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски 
прозорци во домаќинствата до 50 %, но не повеќе од 20.000 денари по домаќинство за 
2021 година, во вкупен износ од 19.000.000 денари; 

4. надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски 
прозорци во домаќинствата до 70 %, но не повеќе од 25.000 денари по домаќинство за 
2021 година, во вкупен износ од 3.000.000 денари за категоријата на лица со ниски 
примања;

5. надоместување на дел од трошоците за купување и вградување на печки на пелети во 
домаќинствата до 50 %, но не повеќе од 20.000 денари по домаќинство за 2021 година, во 
вкупен износ од 11.000.000 денари; 

6. надоместување на дел од трошоците за купување печки на пелети во домаќинствата 
до 70 %, но не повеќе од 25.000 денари по домаќинство за 2021 година, во вкупен износ од 
3.000.000 денари за категоријата на лица со ниски примања; 

7. надоместување на дел од трошоците за купување и инсталирање на фотонапонски 
панели за производство на електрична енергија до 4 kW за сопствена потрошувачка за 
домаќинствата, на градба на која има право на сопственост или користење, до 30%, но не 
повеќе од 62.000 денари по домаќинство за 2021 година, во вкупен износ од 8.000.000 
денари.
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Средствата од Буџетот на Република Северна Македонија наменети за Програмата, ги 
распоредува Министерството за економија.

III
Корисници на оваа програма во категоријата на  лица со ниски примања се:
а) лицата со ниски примања кои се вработени или едниот брачен другар да е вработен и 

нивните месечни примања во семејството да не го надминуваат нето приходот од 
30.000,00 денари;

б) лицата со ниски примања  кои се пензионери или едниот брачен другар да е 
пензионер и нивните месечни примања во семејството да не го надминуваат нето 
приходот од 20.000,00 денари;

в) ранливи потрошувачи како што се дефинирани во Програмата за заштита на ранливи 
потрошувачи на енергија за 2021 година.

 
IV

Надоместокот на дел од средствата од дел II од оваа програма ќе го остварат лицата кои 
досега не користеле средства од Буџетот на Република Северна Македонија за наведните 
мерки во дел II од оваа програма. 

Барањето за искористување на правото на надоместок на дел од трошоците се 
доставува на пополнет образец за барање кој може да се подигне во архивата на 
Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на

Министерството: www.economy.gov.mk.
Со барањето за искористување на правото на надоместок на дел од трошоците се 

доставува и потребната документација со која се докажува и исполнетоста на условите за 
надоместување на дел од трошоците од дел II од оваа програма. 

Едно лице, односно едно домаќинство може да поднесе само едно барање за добивање 
на надоместок за една од мерките наведни во дел II од оваа програма. 

Доделувањето на надоместокот ќе се врши во согласност со целите на политиката за 
рамномерен регионален развој утврдени во Законот за рамномерен регионален развој и со 
примена на принципот „прв дојден прв услужен’’ во рамките на секој плански регион.

V
Постапката за реализација на мерките од дел II од оваа програма ќе се одвива на 

следниот начин:
а) Министерството за економија ќе распише четири јавни огласи на интернет 

страницата на Министерството www.economy.gov.mk во времетраење од 30 дена. 
Министерството за економија може да го продолжи времетраењето на јавниот оглас во 
случај на недоволен број поднесени барања за точките од дел II од оваа програма. 

б) За спроведување на активностите за реализација на мерките од дел II од оваа 
програма министерот за економија ќе формира четири комисии од три члена и нивни 
заменици. 

в) Комисиите ќе имаат за цел да ја утврдат исполнетоста на условите за надоместување 
на дел од трошоците од мерките од дел II од оваа програма и на министерот за економија 
ќе му предложат донесување на решенија за исплата на утврдениот надоместок.

г) Комисиите ќе ги разгледаат пристигнатите барања поднесени заклучно со 
последниот ден наведен во јавните огласи, заедно со потребната документација, и ќе го 
утврди точниот број на пристигнати уредни и комплетни барања, според принципот ,,прв 
дојден, прв услужен”. 
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Министерството за економија го задржува правото да изврши посета во домаќинствата 
кои ќе поднесат барање.

Лицата кои имаат поднесено барање, а немаат уредна и комплетна документација не 
може да остварат надомест.

Исплатата на средствата за надоместување на дел од трошоците за мерките од дел II од 
оваа програма ќе се врши врз основа на донесено решение од министерот за економија, се 
до искористување на предвидените средства во Буџетот на Република Северна 
Македонија за оваа намена. 

Министерството за економија за секоја од мерките од дел II од оваа програма ќе објави 
листи на баратели кои го остваруваат правото на надомест на својата веб страница.

VI
Министерството за економија до 31.1.2022 година, да достави извештај до Владата на 

Република Северна Македонија со финансиски показатели за реализација на оваа 
програма, во кој ќе бидат опфатени постигнатите резултати, како и образложението за 
евентуални отстапувања од планираните активности.

VII
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањетo во ,,Службен весник на 

Република Северна Македонија”. 

Бр. 40-172/1 Претседател на Владата
16 јануари 2021 година на Република Северна Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.


