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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
996. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за градежното земјиште, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 21 април 2010 година. 

 
      Бр. 07-1780/1                                Претседател 
21 април 2010 година             на Република Македонија,                       
            Скопје                               Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за градежното земјиште („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 82/2008 и 143/2008), 
по членот 14-а се додава нов член 14-б, кој гласи: 

 
„Член 14-б 

Во договорите за отуѓување на градежното земји-
ште сопственост на Република Македонија се утврдува 
и рок за изградба на градбите, согласно со рокот утвр-
ден во Законот за градење, во зависност од категорија-
та на градбата.“ 

 
Член 2 

 Во членот 29 ставот 3 се менува и гласи: 
„Во договорите за давање на градежно земјиште 

сопственост на Република Македонија под долготраен 
закуп се утврдува и рок за изградба на градбите, сог-
ласно со рокот утврден во Законот за градење, во за-
висност од категоријата на градбата“. 

Ставот 4 се брише. 
Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 4 и 5. 
  

Член 3 
Договорите за отуѓување и за давање на градежно 

земјиште сопственост на Република Македонија под 
долготраен закуп, склучени до денот на влегувањето во 
сила на овој закон, ќе се усогласат со одредбите од овој 
закон во рок од 90 дена од денот на влегувањето во си-
ла на овој закон. 

 
Член 4 

Овoј закон влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR TOKË NDËRTIMORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tokë ndërtimore (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 82/2008 dhe 143/2008), 
pas nenit 14-a shtohet nen i ri 14-b si vijon:  

 
"Neni 14-b 

Në marrëveshjet për tjetërsim të tokës ndërtimore pronë 
e Republikës së Maqedonisë, përcaktohet edhe afati për 
ndërtimin e ndërtesave, në pajtim me afatin e përcaktuar në 
Ligjin për ndërtim, varësisht prej kategorisë së ndërtesës."  

 
Neni 2 

 Në nenin 29 paragrafi 3 ndryshohet si vijon: 
"Në marrëveshjet për dhënien e tokës ndërtimore pronë 

e Republikës së Maqedonisë me qira afatgjate, përcaktohet 
edhe afati për ndërtimin e ndërtesave, në pajtim me afatin e 
përcaktuar në Ligjin për ndërtim, varësisht prej kategorisë 
së ndërtimit".  

Paragrafi 4 shlyhet. 
Paragrafët 5 dhe 6 bëhen paragrafë 4 dhe 5.  
 

Neni 3 
Marrëveshjet për tjetërsim dhe për dhënien e tokës 

ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë me qira 
afatgjate, të lidhura deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji, do të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji në afat 
prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga dita e 
botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikën e Maqedonisë”. 

___________ 
997. 

Врз основа на Амандманот XXVIII точка 1 став 5 
од Уставот на Република Македонија и членот 6 алине-
ја 3 од Законот за Судскиот совет на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 60/2006 и 69/2006), Собранието на Република  Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21 април 2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. За член на Судскиот совет на Република Македо-

нија е избран Бранко Ушковски, дипломиран правник 
од Скопје, со положен правосуден испит. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-1791/1                           Претседател 

21 април 2010 година          на Собранието на Република 
     Скопје                                   Македонија,  

   Трајко Вељаноски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
998. 

Врз основа на член 77-а од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 
47/06, 42/07 и 86/08), министерот за внатрешни работи донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА И ОДОБРЕНИЈАТА ЗА 
ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ УВОЗ, ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ИЗ-
ВОЗ, ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ УВОЗ, ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ 
(ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ИЗВОЗ, ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ (ТРАНСФЕР) НА ОРУЖЈЕ  

И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАНЗИТ И ЗА ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРИ ТРАНЗИТ ШТО 
СЕ ИЗДАВААТ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за обрасците на барањата и одобренијата за превоз на оружје и муниција при увоз, за пре-
воз на оружје и муниција при извоз, за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при увоз, за пренесување 
(трансфер) на оружје и муниција при извоз, за пренесување (трансфер) на оружје и муниција при транзит и за 
превоз на оружје и муниција при транзит што се издаваат по електронски пат („Службен весник на Република 
Македонија“ број 94/09), Обрасците број 2, 4, 6, 8, 10 и 12, се заменуваат со нови Обрасци број 2, 4, 6, 8, 10 и 
12, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
     Бр. 141-22252/1                                            Министер 
16 април 2010 година                            за внатрешни работи, 

     Скопје                                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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999. 
Врз основа на член 14 став 12 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

7/05, 47/06, 42/07 и 86/08), министерот за внатрешни работи донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА ПРАВИЛНА 
УПОТРЕБА, ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕТО, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ПРАКТИЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА РАКУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА 

СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧКОТО  
ЗНАЕЊЕ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОРУЖЈЕТО И ПОЗНАВАЊЕТО НА 

ПРОПИСИТЕ ЗА ОРУЖЈЕ 
 

Член  1 
Вo Правилникот за Програмата за оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето, 

начинот на спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, како и начинот на спроведува-
њето на стручниот испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето 
на прописите за оружје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/05 и 135/08), Прилогот број 4 се 
заменува со нов Прилог број 4 кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

    
Член 2 

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

 
     Бр. 141-22253/1                                         Министер 
16 април 2010 година                            за внатрешни работи, 

     Скопје                                   м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1000. 

Врз основа на член 140-а, став 1 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008), министерот за еконо-
мија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА 
ПОТЕКЛО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-
ВЕДЕНА ОД ВИСОКОЕФИКАСНИ КОМБИНИРА-
НИ ПОСТРОЈКИ КАКО И СОДРЖИНАТА, ФОРМА-
ТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА 
ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПОТЕКЛО НА ЕЛЕКТ-
РИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ВИСО-
КОЕФИКАСНИ КОМБИНИРАНИ ПОСТРОЈКИ (∗) 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на издава-
њето на гаранциите за потекло на електрична енергија 
произведена од високоефикасни комбинирани постројки 
(во натамошниот текст: "ВЕКП"), како и содржината, 
формата и начинот на водење на Регистар за издадени 
гаранции за потекло на електрична енергија произведена 
од високоефикасни комбинирани постројки. 

 
Член 2 

При издавањето на гаранција за потекло на еле-
ктрична енергија произведена од високоефикасни ком-
бинирани постројки (во натамошниот текст "ГПВЕКП") 
се применуваат следниве начела: 

- објективност, 
- недискриминаторност, 
- транспарентност, 
- ефикасност, и 
- економичност. 
 

Член 3 
ГПВЕКП се издаваат за високо ефикасни постројки 

во кои се применети технолошки процеси за комбини-
рано производство на енергија. Технолошки процеси за 
комбинирано производство на енергија на кои се одне-
сува овој правилник се: 

(а) Комбиниран циклус со гасна и парна турбина со 
искористување на излезната топлина (КЦ) 

(б) Противпритисна парна турбина (ПП) 
(в) Парна кондензациска турбина со одземање на 

пара (КО) 
(г) Гасна турбина со искористување на излезната 

топлина (ГТ) 
(д) Мотори со внатрешно согорување (МВ) 
(ѓ) Микротурбини (МТ) 
(е) Мотори со Стирлингов циклус (СМ) 

                            
∗ Со овој подзаконски акт се врши усогласување со прописите на 
Европската унија:  

 Директивата 2004/8/EC за унапредување на комбинирано 
производство врз основа на побарувачката за корисна топ-
лина на внатрешниот пазар на енергија и за измена и 
дополнување на Директивата 92/42/ЕЕC, број 32004L0008,  

 Одлуката на Комисијата од 21 декември 2006 година за 
воспоставување на хармонизирани референтни вредности за 
ефикасност на одделно производство на електрична енергија 
и топлинска енергија за примена на Директивата 2004/8/EC 
на Европскиот Парламент и на Советот, број 32007D0074, и  

 Одлуката на Комисијата од 19 ноември 2008 година за вос-
поставување на детални прирачници за имплементација и 
примена на Анекс II од Директивата 2004/8/EC на Европ-
скиот Парламент и на Советот, број 32008D0952. 

(ж) Горивни ќелии (ГЌ) 
(з) Парни машини (ПМ) 
(ѕ) Органски Ренкин циклуси (ОР) 
(и) Било кој друг тип на технологија или нивна ком-

бинација во која се остварува комбинирано производс-
тво на енергија во еден процес (ТК). 

 
Член 4 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1. "Високоефикасно комбинирано производст-
во" е комбиниран производствен процес во кој потреб-
ното ниво на заштеда на енергија од одредена комби-
нирана постројка се пресметува во согласност со про-
писите за определување на ефикасност во комбинира-
ни процеси, прикажани во точката Б од Прилог 1 од 
овој правилник. 

2. "Вкупна ефикасност - ŋ" е ефикасност на пре-
творање на енергија пресметана како годишен збир на 
произведена електрична енергија и механичка енерги-
ја и излезна произведена корисна топлинска енергија, 
поделен со потрошеното гориво како влезна категори-
ја, употребено за производство на топлинска енергија 
низ процес на комбинирано производство за бруто 
производство на електрична и механичка енергија, ка-
ко што е опишано во Прилог 1 точка А, Дел I од овој 
правилник. 

3. “Вкупна произведена електрична енергија - 
Ev” е вкупна годишна произведена електрична енерги-
ја во комбинирана постројка, мерена на краевите на 
главните генератори и изразена во [MWh]. 

4. “Вкупна испорачана електрична енергија - EI” 
е вкупна електрична енергија измерена во јазелот на 
приклучок на комбинирана постројка на мрежата, изра-
зена во [MWh]. 

"Вкупно годишно производство на топлинска 
енрегија - Hv" е годишно произведена топлина во ком-
бинираната постројка мерено на излезот од електрана-
та и изразено во (МЈ). 

5. “Годишна потрошувачка на гориво како влез-
на категорија - Q”  е вкупна (во комбиниран режим на 
работа (во натамошниот текст: “КРР”) и во не- комби-
ниран режим на работа (во натамошниот текст: “НЕ-
КРР”)) енергија на гориво врз основа на долната топ-
линска вредност, потребна за да се произведе (при КРР 
и при НЕ-КРР) електрична  и топлинска енергија, про-
изведена во високоефикасен комбиниран процес во те-
кот на периодот на известување. 

6. "ГПВЕКП" е документ кој потврдува дека еле-
ктрична енергија е произведена од високоефикасни 
комбинирани постројки. 

7. "Економски оправдана побарувачка" е побару-
вачка која не надминува потреби на греење или ладење 
и која инаку би била задоволена под пазарни услови со 
процеси на производство на енергија освен комбинира-
но производство. 

8. "Електрична енергија од комбинирано произ-
водство" е електрична енергија произведена во процес 
поврзан со производство на корисна топлина и пресме-
тано според методологија од Прилог 1 точка А од овој 
правилник. 

9. "Ефикасност" е ефикасност пресметана врз ос-
нова на „нето топлинска моќност“ на горивата (исто та-
ка нарекувана и „долна топлинска вредност“). 

10. "Загуби на топлина како последица на ком-
биниран режим на работа - Hg" се вкупни годишни 
загуби направени во текот на употребата на произведе-
ната топлинска енергија која ги надминува технолошки 
оправданите загуби (на пример прекумерни загуби во 
дистрибутивниот систем), изразено во (МЈ). 
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11. "Излезна енергија" значи вкупната електрична 
енергија (при комбиниран режим на работа и не-ком-
биниран режим на работа) и корисна топлинска енер-
гија произведена во ВЕКП во извештајниот период. 

12. "Календарска година" е период од 1 јануари до 
31 декември. 

13. "Комбиниран режим на работа" е едновреме-
но производство, во еден процес на топлинска енергија 
и електрична и/или механичка енергија. 

14. "Комбинирана постројка" значи постројка која 
едновремено произведува топлинска и електрична 
енергија и која може да работи во комбиниран режим 
на работа. 

15. "Комбинирано производство" е производство 
на електрична енергија и топлинска енергија  од ком-
бинирана постројка. 

16. "Корисна топлина - Hk",  е топлинска енергија 
произведена во комбиниран процес за да се задоволи 
економски оправдана побарувачка за топлина или ла-
дење, на пример побарувачка која не надминува таква 
побарувачка кој би била обезбедена од друг алтернати-
вен извор на топлинска енергија, изразено во (МЈ) и 
пресметано според следнава равенка:  Hk = Hv – Hb – 
Hg - Hp. 

17. “Локална потрошена електрична енергија - 
EL” е (сопствена потрошувачка на електрична енерги-
ја), доколку не се мери на местото на потрошувачка, се 
дефинира со равенката EL = Ev – EI  и се изразува во 
[MWh]. 

18. “Мала комбинирана постројка“ е комбинира-
на постројка со максимален капацитет под 1 МWe. 

19. "Микро комбинирана постројка“ е комбини-
рана постројка со максимален капацитет под 50 kWe. 

20. "Надлежен орган на друга земја" или "надлеж-
ни органи на други земји"  е/се орган/органи одговорни 
за водење на Регистар на ГПВЕКП во односната земја, 
кој издава ГПВЕКП документи и води записник на 
трансфер на ГПВЕКП документи во други земји член-
ки на Европска Унија и/или потписници на Повелбата 
за Енергетска Заедница или на друг начин признаени 
со меѓународна повелба. 

21. "Надлежен орган за мерење на електричната 
енергија" е операторот на електроенергетскиот систем 
или операторот на дистрибутивниот систем, во завис-
ност од тоа на која мрежа е приклучен производителот. 

22. "Надлежен орган за вршење на анализа на 
репрезентативни примероци на гориво" е домашна 
или странска овластена институција која дава веродо-
стојни податоци за енергетската вредност на горивото. 

23. "Однос енергија спрема топлинска енергија" 
е однос помеѓу електрична енергија добиена по пат на 
комбинирано производство и корисна топлина, при це-
лосно функционирање на режимот на комбинирано 
производство, со користење на податоци од процесот 
на производство од конкретната постројка.  

24. “Период на известување” е период на работа 
на комбинираната постројка за која производството на 
електрична енергија треба да се утврди заради целите 
на издавање на ГПВЕКП. Вообичаено, известувањето 
се врши на годишна основа. Сепак, дозволени се и по-
кратки периоди. Максималниот период на известување 
е една година, а минималниот период на известување е 
еден час. Периодите на известување може да се разли-
куваат од зачестеноста на мерењата. 

25. "Повратна топлина - Hp" е вкупната годишна 
топлина од повратен кондензат, мерено на излезот на 
комбинираната постројка и изразено во (МЈ). 

26. "Регистар на издадени ГПВЕКП" е евиденција 
на издадени, пренесени, признаени и одземени ГПВЕКП.  

27. "Референтна вредност на ефикасност за од-
делно производство" е ефикасност на секое алтерна-
тивно одделно производство на топлинска и електрич-
на енергија кое што би требало да се замени со проце-
сот на комбинирано производство. 

28. "Топлина произведена во комбинираната по-
стројка надвор од комбинираниот процес - Hb", е 
топлина произведена во котел како врв на потребата од 
енергија или годишното производство на топлина про-
изведена во котелот за отпад (котел за експлоатација) 
со согорување на дополнително гориво минус количес-
твото на загуби на котелот или топлина од пареа извле-
чена од генераторот на топлина (енергетски котел) 
пред турбината, мерено и изразено во (МЈ). 

 
II. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПОТЕК-
ЛО НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕ-
НА ОД ВИСОКОЕФИКАСНИ КОМБИНИРАНИ 

ПОСТРОЈКИ 
 

Член 5 
Издавање на ГПВЕКП може да бара производител 

на електрична енергија кој произведува електрична 
енергија од ВЕКП на територијата на Република Маке-
донија, кој има регистрирано постројка во регистарот 
на постројки кои произведуваат електрична енергија од 
ВЕКП и кој не користи повластени тарифи согласно 
Законот за енергетика (заинтересирано лице), односно 
овластен застапник. 

Овластениот застапник од став 1 на овој член треба 
да достави документ за негово овластување за застап-
ник во постапката за поднесување на барање.  

За издавање на ГПВЕКП, заинтересираното лице, 
односно неговиот овластен застапник поднесува бара-
ње до Агенцијата за енергетика на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Агенција). 

Кон барањето треба да се приложи следната доку-
ментација: 

- Доказ дека на сметка на Агенцијата се уплатени 
парични средства согласно Законот за енергетика; 

- Важечки документ од извршени мерења за бара-
ното количество на електрична енергија произведена 
во високоефикасен КРР; 

- Потпишана изјава дека електричната енергија за 
која се поднесува барањето е произведена во високое-
фикасен КРР; и 

- Друга документација утврдена во Прилог 2 од 
овој правилник. 

Барањето се поднесува на Образец даден во Прилог 
2 кој е составен дел на овој правилник. 

Во постапката на поднесување на барањето подно-
сителот треба да ги обележи доверливите документи 
или, во спротивно, необележаните документи се трети-
раат од недоверлива природа и слободно се работи со 
нив. 

Барањето од став 3 на овој член може да се поднесе 
за најмалку 1 МWh произведена електрична енергија 
од високоефикасно комбинирано производство во да-
дената календарска година. 

Во случај кога Агенцијата утврди дека барањето не 
е целосно, го задолжува подносителот во рок од осум 
работни дена да ја комплетира документацијата соглас-
но став 4 од овој член, а во спротивно барањето се 
отфрла, за што се известува подносителот. 

Барањето за издавање на ГПВЕКП за електрична 
енергија произведена во календарска година треба да 
се поднесе до Агенцијата најдоцна два месеца по исте-
кот на календарската година. 
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Член 6 
Определувањето на ефикасноста на КРР и на коли-

чината на произведена електрична енергија се врши 
според Методологијата за определување на ефикасност 
во комбинирани процеси и на количината на произве-
дена електрична енергија врз основа на произведена 
корисна топлинска енергија, дадена во Прилогот 1, кој 
е составен дел од овој правилник.  

За издавање на ГПВЕКП треба да бидат исполнети 
следните критериуми: 

- со производството од комбинирани постројки тре-
ба да се обезбедат заштеди на примарна енергија, прес-
метани согласно Прилог 1, точка Б од овој правилник, 
од најмалку 10% во споредба со референтните вредно-
сти за одделно производство на топлина и електрична 
енергија, и 

- со производството од мали и микро комбинирани 
постројки треба да се обезбедат заштеди на примарна 
енергија пресметани согласно од Прилог 1, точка Б од 
овој правилник. 

За микро комбинираните постројки сертифицира-
ните вредности може да се издадат, одобрат или да се 
следат од страна на Агенцијата. 

Количината на произведена електрична енергија 
при КРР, заради издавање на ГПВЕКП, се определува 
кога: 

- постројката произведува само електрична енергија 
од КРР, како вкупен збир на произведена електрична 
енергија од таа постројка од горива што се користат во 
неа; и 

- постројката произведува електрична енергија при 
КРР и електрична енергија при НЕ-КРР, како количина 
на електрична енергија произведена при КРР пресмета-
на согласно Методологијата од Прилог 1 од овој пра-
вилник, имајќи ја предвид само енергијата произведена 
од енергетски извори на локацијата. 

Производителот на електрична енергија од ВЕКП 
треба да обезбеди посебно мерно место за произведе-
ната електрична енергија и за топлинска енергија од 
комбинирано производство за секоја производна по-
стројка пооделно, согласно границите на постројките 
дефинирани во Прилог 1, точка А од овој правилник. 

Во случај кога производната постројката е во со-
став на сложен енергетски објект или постојат и други 
производни постројки, кои не ги исполнуваат критери-
умите за високоефикасно комбинирано производство 
или постројки кои користат различни технологии за 
производство на електрична енергија, може да се под-
несе барање за издавање ГПВЕКП само за производс-
твото на електрична енергија во постројки кои ги ис-
полнуваат овие критериуми. 

Секоја постројка во која носителот на проект или 
производителот применува технолошки процеси од 
член 3 од овој правилник, треба да има сопствени мер-
ни места кои се одвоени од мерните места кои се одне-
суваат на производство на електрична енергија со при-
мена на други технолошки процеси.  

Во зависност од видот на технолошкиот процес од 
член 3 од овој правилник, на секое мерно место се ме-
ри произведена електрична енергија во постројката 
(Ev), вкупната произведена топлинска енергија (Hv), 
топлина произведена надвор од комбинираниот процес 
(Hb), повратна топлина (Hp) и произведена корисна 
топлина (Hк), како и потрошувачката на примарна 
енергија за погон на постројката (Q). 

Мерењето на влезното гориво и произведенита еле-
ктрична и топлинска енергија треба да биде во соглас-
ност со соодветните национални стандарди. 

За комбинирана постројка заштедите на примарна 
енергија (PES) се пресметуваат врз основа на потрошу-
вачката на гориво и производството на корисната топ-
линска и електрична енергија измерени во текот на ед-
на календарска година на погонот, во согласност со ме-
тодологијата дадена во Прилог 1, точката Б од овој 
правилник. 

 
Член 7 

Агенцијата може да изврши увид во постројката со 
цел да го утврди статусот на постројката и произведе-
ната електрична енергија во високоефикасен КРР и да 
изготви извештај со наод од извршениот увид. 

Доколку врз основа на барањето за издавање на 
ГПВЕКП и поднесената  документација се утврди дека 
нема пречки за издавање на ГПВЕКП, Агенцијата во 
рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето 
со комплетна документација донесува решение за изда-
вање на ГПВЕКП.   

По донесување на решението од ставот 2 на овој 
член се издава ГПВЕКП, на Образец даден во Прилог 3 
кој е составен дел на овој правилник. 

ГПВЕКП се издаваат за вкупната електрична енер-
гија произведена од високоефикасно комбинирано про-
изводство за секое барање. 

Во случаи кога во текот на еден месец вкупната 
произведена електрична енергија изнесува помалку 
од 1 MWh, ова количество на енергија може да биде 
пренесено и додадено кон количеството на произведе-
ната електрична енергија во наредниот месец, со цел 
да се утврди количеството произведена енергија во 
тој месец. 

Агенцијата врши ревизија на издадените ГПВЕКП 
или по случаен избор или во случај на сомнеж. Имате-
лот на ГПВЕКП треба да и обезбеди на Агенцијата 
пристап до соодветните досиеја и до самата постројка. 
Ако се утврди дека ГПВЕКП е издадена по грешка или 
како резултат на погрешни или невистинити податоци, 
издадената ГПВЕКП се одзема. 

 
Член 8 

Имателот на ГПВЕКП, на барање на лицето кое ја 
откупува електричната енергија за која е издадена 
ГПВЕКП, му ја доставува ГПВЕКП без надомест. 

Лицето што ја откупува електрична енергија од 
став 1 од овој член треба да поднесе барање до Агенци-
јата да изврши пренос на ГПВЕКП од продавачот на 
купувачот на електрична енергија произведена од ви-
сокоефикасно комбинирано производство. Кон барање-
то треба да се достави следното: 

- единствен регистарски код на регистрираниот но-
сител на ГПВЕКП и, доколку таквиот регистарски код 
е заведен во Регистарот на надлежен орган во друга др-
жава, податоци за тој надлежен орган; 

- вкупниот број и редните броеви за сите ГПВЕКП 
за кои се врши пренос; и 

- потврда за физичкиот трансфер на електричната 
енергија произведена од високоефикасно комбинирано 
производство. 

Агенцијата го евидентира барањето од став 2 на 
овој член во Регистарот.  

 
Член 9 

Издадената ГПВЕКП се одзема во случај кога Аген-
цијата: 

- утврди дека доставената документација од член 5 
од овој правилник врз основа на која е издадена 
ГПВЕКП е невистинита во одредени делови или дека 
ГПВЕКП била издадена врз основа на лажно претста-
вување, изјава или активност; или 
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- на друг начин утврди дека ГПВЕКП била издаде-
на по грешка или била издадена на погрешно лице. 

По правосилноста на решението за укинување на 
решението за издавање на ГПВЕКП, издадената 
ГПВЕКП се одзема.  

Во случај кога Агенцијата треба да одземе една или 
повеќе ГПВЕКП кои се издадени врз основа на едно за-
едничко барање, одземањето се врши по опаѓачки ну-
мерички редослед и за тоа го известува во писмена 
форма носителот на ГПВЕКП, најдоцна во рок од пет 
дена од денот на одземањето на ГПВЕКП. 

 
Член 10 

Имателот на ГПВЕКП, издадена од надлежен орган 
на друга држава, до Агенцијата поднесува барање за 
признавање на истата кон кое треба да ја достави 
ГПВЕКП со заверен превод на македонски јазик.  

По доставеното барање Агенцијата треба да побара 
известување од страна на надлежниот орган на другата 
држава дека не постојат никакви пречки за признавање 
на ГПВЕКП. 

По признавањето на ГПВЕКП, Агенцијата во рок 
од десет дена писмено ги известува заинтересираното 
лице дека признавањето е извршено и дека истото е 
евидентирано во Регистарот како и надлежниот орган 
од другата држава со цел ГПВЕКП да биде избришана 
од Регистарот кој го води надлежниот орган на другата 
држава. 

Признавање на ГПВЕКП издадена во друга држава 
се одбива во случај кога: 

- надлежниот орган на другата држава, кој ја издал 
или го направил преносот на таа ГПВЕКП, побарал од 
Агенцијата да го одбие признавањето; или 

- утврди дека одбивањето е неопходно заради за-
штита од измама или дека ГПВЕКП е издадена по гре-
шка. 

Агенцијата во рок од пет дена писмено го известува 
имателот на ГПВЕКП дека признавањето е одбиено и 
му доставува образложение за причините поради кои е 
одбиено признавањето. 

Агенцијата не ја проверува веродостојноста на из-
дадената ГПВЕКП од страна на надлежен орган на дру-
га држава. 

 
Член 11 

Агенцијата на секои три месеци на својата веб стра-
на објавува извештај за бројот на издадени, пренесени, 
одеземени и признаени ГПВЕКП за тој период, а секој 
септември во тековната година објавува годишен изве-
штај за ГПВЕКП за периодот опфатен со претходната 
календарска година. 

 
III. СОДРЖИНА, ФОРМА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ 

НА РЕГИСТАР 
 

Член 12 
Агенцијата води Регистар за издадени гаранции за 

потекло на електрична енергија произведена од висо-
коефикасни комбинирани постројки (во натамошниот 
текст: Регистар) кој содржи: 

- Број на решение за издавање на ГПВЕКП, 
- Единствен код за регистрација на ГПВЕКП, 
- Име и адреса на правното лице, 
- Единствен матичен број на граѓанинот и даночен 

број,  
- Одговорно лице (име и презиме), 
- Адреса на постојаната канцеларија, 
- Почеток и крај на периодот на производство на 

електрична енергија за која се издава ГПВЕКП,  

- Вкупна количина на електрична енергија во MWh 
произведена во постројката за време на периодот на 
важност,  

- Количина на електрична енергија во MWh од ви-
сокоефикасно комбинирано производство во соглас-
ност со правилникот (референца) што ја претставува 
гаранцијата, 

- Информација за локацијата на производната по-
стројка (општина, град, катастарска општина, катастар-
ска парцела), 

- Информација за производната постројка (инстали-
ран капацитет; краток опис на технолошкиот процес на 
комбинирано производство, вид на опрема, основни 
информации за приклучокот на енергетската мрежа, 
планирано просечно годишно производство на топлина 
и електрична енергија), 

- Извор на енергија за производство на електрична 
енергија, 

- Долна топлинска вредност на изворот на гориво 
од кој се произведува електричната енергија, 

- Користењето на топлината произведена заедно со 
електричната енергија, 

- Заштедите на примарна енергија пресметани во 
согласност со правилникот (рефернца) врз основа на 
хармонизирани референтни вредности за ефикасност, 

- Изјава дека електричната енергија за која е изда-
дена ГПВЕКП нема корист од повластена тарифа во 
согласност со одлуката на надлежните власти на други 
земји, 

- Изјава во врска со видот и сумата на целата инве-
стициона поддршка дадена за постројката и други по-
датоци, 

- Во случаи на одземање на ГПВЕКП, бројот и да-
тумот на решението за одземање на ГПВЕКП, и 

- Број и датум на барањето за пренос на ГПВЕКП.  
 

Член 13 
Регистарот се води во електронска форма.  
 

Член 14 
На секој субјект кој е запишан во Регистарот му се 

утврдува регистарски код кој содржи податоци за: 
- единствениот регистарски код на постројката која 

е регистрирана во Регистарот на постројки кои произ-
ведуваат електрична енергија од ВЕКП, 

- почетен датум на периодот за кој се бара ГПВЕКП 
(ДДММГГГГ), 

- краен датум на периодот за кој се бара ГПВЕКП 
(ДДММГГГГ), 

- број на издадената гаранција. 
 

Член 15 
Агенцијата ги брише од Регистарот сите ГПВЕКП 

коишто биле одземени како и сите ГПВЕКП за кои 
надлежен орган од друга држава ја известил Агенција-
та дека ГПВЕКП била заведена во друг регистар. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 16 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 1 јули 2010 година. 

 
Бр. 12-2130/5 

19 април 2010 година                 Министер за економија,  
         Скопје                           Фатмир Бесими, с.р. 
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
1001. 

Врз основа на членовите 1, 6 и 17 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 52/2006 и 54/2007), Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев”, на седницата одржана на 9 
април 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ЗА 2010 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ  
ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА 

 
I. За особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката, наградата „Гоце Дел-

чев” за 2010 година, се доделува за трудовите: 
1. „Историски атлас на Македонија”- д-р Тодор Чепреганов, д-р Ѓорѓи Чакарјаневски, д-р Васил Јотевски и 

д-р Ванче Стојчев. 
2. „Амфора во поширока смисла”- доц. д-р Златко Левков и 
3. „Генеза на рудни наоѓалишта”- проф. д-р Тодор Серафимовски. 
 II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
Бр. 07–1768/2                                           Претседател 

21 април 2010 година                              на Одборот за доделување  
    Скопје                                        на наградата „Гоце Делчев”, 

                                акад. Георги Старделов, с.р. 
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