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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

  Бр. 07-3887/1                                             Претседател на Собранието 
21 септември 2011 година                               на Република Македонија,     
           Скопје                                 Трајко Вељаноски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2860. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 79/09,  36/11 и 51/11), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 13.9.2011 годи-

на, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН  НАДОМЕСТОК  ЗА 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 

2011/2012 ГОДИНА 

I. Појдовна основа 

Програмата за условен паричен  надоместок за 

средно образование има за цел подобрување на приста-

пот и квалитетот на образованието за ученици во сред-

но образование од домаќинства кои се корисници на 

право на социјална парична помош. 

Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни па-

рични надоместоци за учениците, кое право е условено 

со запишување и посетување на средното образование 

и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во 

средно образование од домаќинства корисници на пра-

вото на социјална парична помош, како и реализација-

та на задолжително средно образование во Република 

Македонија.  

Оваа програма ќе се спроведува за учебната година 

септември 2011 / јуни 2012 година .  

 

II. Корисници 

Корисници на оваа програма се ученици од дома-

ќинства кои се корисници на право на социјална парич-

на помош и  од домаќинства на кои поради работно ан-

гажирање за извршување на јавни работи времено им 

мирува правото на социјална парична помош ( во пона-

тамошниот текст:  корисник ). 

Корисникот остварува условен паричен надоместок 

за средно образование доколку: 

- не остварува право на детски додаток, согласно 

Законот за заштита на децата; 

- е запишан како редовен ученик во средно учили-

ште; 

-  правото на   условен паричен надоместок му сле-

дува на корисникот доколку е по прв пат вклучен во 

програмата за тековната учебна година; 

- е на средношколска возраст, согласно Законот за 

средно образование. 

Корисникот користи условен паричен  надоместок 

за средно образование под следните услови: 

- се додека е  редовен ученик и 

- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на 

реализирани часови . 

Условениот паричен  надоместок за средно образо-

вание престанува во следните случаи: 

- корисникот матурирал од средно училиште или 

повеќе  не е на средношколска возраст; 

- корисникот го прекинал посетувањето на средно 

училиште; 

- доколку правото е остварено врз основа на неви-

стинити или нецелосни податоци; 

- корисникот остварил право на детски додаток; 

- носителот на правото на социјална парична по-

мош поднесе барање за престанок на првото на условен 

паричен  надоместок за средно образование и 

- домаќинството не е веќе корисник на социјална 

парична помош. 
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Исплатата за условениот паричен  надоместок за 

средно образование корисникот ја враќа  доколку: 

-  примил  износ повисок од износот утврден со 

оваа програма и 

- примил неоснована исплата заради неисполнетост 

на условите  од оваа програма. 

Условениот паричен  надоместок за средно образо-

вание остварен  по основа на Програмата за условен 

паричен  надоместок за средно образование за учебна-

та 2010/2011 година, а за кој не е извршена исплата , од 

било која причина, ќе се изврши дополнителна исплата 

на корисникот, согласно со оваа програма. 

Носителот /старателот има обврска да извести за се-

која промена која се однесува на: 

- промена за статусот на член на домаќинството за 

корисникот; 

- промена на училиште (корисникот го променил 

или го напуштил училиштето); 

- промена на носителот за исплата и 

- промена на домашната адреса. 

 

III. Мерки 

Годишниот износ на условениот паричен  надоме-

сток за средно образование во учебната 2011/2012 го-

дина по корисник изнесува 12.000 МКД.   

Надоместокот ќе се исплаќа за корисниците на дво-

месечна основа. За да се оцени најдобриот модел за 

поттикнување на корисниците за исполнување на усло-

вите за користењето на  условен паричен надоместок за 

средно образование, оваа програма ќе се имплементира 

преку четири различни модалитети на исплата – два 

поврзани со периодот на исплата и мотивацијата за за-

вршување на училишна година (еднакви исплати на на-

доместокот во секое тримесечје или пониски исплати 

на почетокот на училишната година, а повисоки на 

крајот) и два поврзани со примателот на надоместокот 

(мајка/старател или носител на правото на социјална 

парична помош).  

 

Модалитети на исплата 

 

- периодичен начин на плаќање со нееднакви изно-

си 

- 1-ва исплата (декември)      2.000 МКД  

- 2-ра исплата (февруари)      2.000 МКД  

- 3-та исплата (мај)                 2.000 МКД  

- 4-та исплата (јули)               6.000 МКД 

 

- периодичен начин на плаќање со еднакви износи 

- 1-ва исплата (декември)      3.000 МКД 

- 2-ра исплата (февруари)     3.000 МКД 

- 3-та исплата (мај)                 3.000 МКД 

- 4-та исплата (јули)               3.000 МКД 

 

-  Вонредна исплата 

- септември – октомври  

 

Модалитети за примателот на надоместокот 

- исплата на носител на право  

- исплата на мајката/старателот 

Со примена на статистички методи на избор, беа 

одредени општините во кои ќе се применуваат различ-

ните модели на исплата и приматели на надоместокот и 

тоа:  
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Поднесување на барање 
Корисниците на социјална парична помош треба за 

поднесат барање за остварување на условен паричен  
надоместок за средно образование  до 30 септември 
2011 година.  

За корисниците, кои во текот на важењето на оваа 
програма, ќе го остварат правото на социјална парична 
помош, можат да поднесат барање за  остварување на 
условен паричен  надоместок за средно образование  
заклучно со 31 март 2011 година, а ќе се вклучи во про-
грамата во следниот период за исплата .  

 
Користење на правото  
Исплатата на паричниот  надоместок ќе се врши се 

додека е исполнет условот за присуство на наставата  
од 85%, од реализираните наставни часови.  

 
IV. Носители 
Оваа програма ќе се спроведе од Министерство за 

труд и социјална политика, центрите за социјална ра-
бота, Министерство за образование и наука, средните 
училишта и Министерството за финансии, согласно со 
Прирачник за администрирање на Програма за условен 
паричен надоместок за средно образование,  донесен 
од Министерството за труд и социјална политика. 

 
V. Извори на средства 
Средствата за условени парични надоместоци за 

средно образование се обезбедени преку Договор за за-
ем со  Меѓународната Банка за обнова и развој - Свет-
ска банка за Проектот за условени парични надоместо-
ци   во износ од 19.300.000,00 Евра. Потребните годиш-
ни средства за реализирање на оваа програма се 
180.000.000,00 денари. 

Се проценува дека со Програмата за условен пари-
чен  надоместок за средно образование ќе бидат опфа-
тени 15.000 ученици  од домаќинствата кои се корис-
ници на социјална парична помош. Годишниот износ 
на надоместокот за условениот паричен  надоместок за 
средно образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги 
исполни условите  изнесува 12.000,00 МКД.  

Исплатата на средствата  за Програмата за условен 
паричен надоместок за образование ќе се врши преку 
процесот кој се користи за исплата на постојните соци-
јални  парични надоместоци.  

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 51-4439/1                       Заменик на претседателот 
13 септември 2011 година       на Владата на Република 
        Скопје                 Македонија, 
                                                     д-р Теута Арифи, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

2861. 

Врз основа на член 143, став 5 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија“ број 

16/2011), министерот за економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСОКОЕФИКАСНИ КОМБИНИРАНИ 

ПОСТРОЈКИ (∗) 

 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината, фор-

мата и начинот за водење на регистар на високоефикас-

ните комбинирани постројки (во натамошниот текст: 

"ВЕКП"), начинот за издавање, пренесување и одзема-

ње на гаранциите за потекло на електричната енергија 

произведена од ВЕКП, начинот, постапката и условите 

за признавање на гаранциите за потекло издадени во 

странство, содржината, формата и начинот на водење-

то на регистар на издадени гаранции за потекло на еле-

ктрична енергија од ВЕКП, начинот и постапката за 

определување на енергетската вредност на горивата 

што се користат во ВЕКП, методологијата за пресметка 

на коефициентот на полезно дејство на ВЕКП за произ-

водство на електрична и топлинска енергија и методо-

логијата за проценка на заштедата на примарната енер-

гија во ВЕКП. 

 
                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со:  
- Директивата 2004/8/EC за промовирање на комбинирано произ-
водство врз основа на побарувачката за корисна топлина на вна-
трешниот пазар на енергија и за измена и дополнување на Дире-
ктивата 92/42/ЕЕC, број 32004L0008,  
- Одлуката на Комисијата од 21 декември 2006 година за воспо-
ставување на усогласени референтни вредности за ефикасност на 
одделно производство на електрична енергија и топлинска енер-
гија за примена на Директивата 2004/8/EC на Европскиот Парла-
мент и на Советот, број 32007D0074, и  
- Одлуката на Комисијата од 19 ноември 2008 година за воспоста-
вување на детални прирачници за имплементација и примена на 
Анекс II од Директивата 2004/8/EC на Европскиот Парламент и 
на Советот, број 32008D0952 
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Член 2 

При водењето на регистарот на ВЕКП, издавањето, 

пренесувањето и одземањето на гаранциите за потекло 

на електричната енергија произведена од ВЕКП (во на-

тамошниот текст "ГПВЕКП"), при признавањето на га-

ранциите за потекло издадени во странство, водењето 

на регистарот на издадени гаранции за потекло на еле-

ктрична енергија од ВЕКП како и водењето на постап-

ката за определување на енергетската вредност на го-

ривата што се користат во ВЕКП се применуваат след-

ниве начела: 

- објективност 

- недискриминаторност 

- транспарентност 

- ефикасност, и 

- економичност. 

 

Член 3 

Технолошки процеси за комбинирано производство 

на енергија на кои се однесува овој правилник се: 

(а) Комбиниран циклус со гасна и парна турбина со 

искористување на излезната топлинска енергија (КЦ) 

(б) Противпритисна парна турбина (ПП) 

(в) Парна кондензационка турбина со одземање на 

пара (КО) 

(г) Гасна турбина со искористување на излезната 

топлинска енергија (ГТ) 

(д) Мотори со внатрешно согорување (МВ) 

(ѓ) Микротурбини (МТ) 

(е) Мотори со Стирлингов циклус (СМ) 

(ж) Горивни ќелии (ГЌ) 

(з) Парни машини (ПМ) 

(ѕ) Органски Ренкинови 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 производс-

тво" е комбинирано производство при кое потребното 

ниво на заштеда на енергија од одредена комбинирана 

постројка се пресметува во согласност со постапката за 

определување на ефикасноста на процесот на комбини-

рано производство, прикажана во Прилог 2, точка А, 

кој е составен дел од овој правилник, како и: 

- да се обезбедат заштеди на примарна енергија од 

најмалку 10% во споредба со референтните вредности 

за одделно производство на топлинска енергија и еле-

ктрична енергија, и 

- во случај на производство од мали и микро комби-

нирани постројки, да се обезбедат заштеди на примар-

на енергија. 

2. "Вкупна ефикасност - ŋ" е ефикасност на пре-

творање на енергија пресметана како однос на збирот 

на годишно ниво на произведена електрична и меха-

ничка енергија и произведената излезна корисна топ-

линска енергија и потрошеното гориво како влезна ка-

тегорија, употребено за производство на топлинска 

енергија низ процес на комбинирано производство и за 

производство на бруто количина на електрична и меха-

ничка енергија, како што е опишано во Прилог 1, Дел 

II, кој е составен дел 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]. 

5. "Вкупно годишно производство на топлинска 

енергија - Hv" е годишна произведена топлинска енер-

гија во комбинираната постројка мерено на излезот од 

електраната и изразено во (МЈ). 
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6. “Годишна потрошувачка на гориво како влез-

на категорија - Q”  е вкупна енергија на горивото врз 

основа на долната топлинска вредност (во комбиниран 

режим на работа (во натамошниот текст: “КРР”) и во 

одвоен режим на работа (во натамошниот текст: 

“ОРР”)), потребна за да се произведе (при КРР и при 

ОРР) електрична  и топлинска енергија во комбиниран 

процес во текот на периодот на известување. 

7. "ГПВЕКП" е документ што го издава Агенција-

та за енергетика на Република Македонија (во ната-

мошниот текст: Агенција за енергетика) со единствена 

цел за обезбедување на доказ за потрошувачите дека 

определен дел или определена количина од енергијата 

е произведена од ВЕКП. 

8. "Економски оправдана побарувачка" е поба-

рувачка која не ги надминува потребите за топлинска 

енергија или енергија за ладење и која инаку би била 

задоволена под пазарни услови со процеси на произ-

водство на енергија освен комбинирано производство. 

9. "Електрична енергија од комбинирано произ-

водство" е електрична енергија произведена во процес 

поврзан со производство на корисна топлинска енерги-

ја и пресметана според методологијата од Прилог 1 од 

овој правилник. 

10. "Ефикасност" е ефикасност пресметана врз ос-

нова на „нето енергетска вредност“ на горивата (исто 

така нарекувана и „долна топлинска вредност“). 

11. "Загуби на топлинска енергија како последи-

ца на комбиниран режим на работа - Hg" се вкупни 

годишни загуби направени во текот на употребата на 

произведената топлинска енергија која ги надминува 

технолошки оправданите загуби (на пример прекумер-

ни загуби во дистрибутивниот систем), изразено во 

(МЈ). 

12. "Излезна енергија" значи вкупната електрична 

енергија (произведена при комбиниран режим на рабо-

та и одвоен режим на работа) и корисната топлинска 

енергија произведена во ВЕКП во извештајниот пери-

од. 

13. "Календарска година" е период од 1 јануари 

до 31 декември. 

14. "Комбиниран режим на работа" е едновреме-

но производство, во еден процес на топлинска енергија 

и електрична и/или механичка енергија. 

15. "Комбинирана постројка" е постројка во која 

истовремено и во еден процес се произведува електрична 

и топлинска енергија и/или механичка енергија. 

16. "Комбинирано производство" е збир на про-

изведената електрична и механичка енергија и корисна 

топлинска енергија при комбиниран режим на работа. 

17. "Корисна топлинска енергија - Hk"  е топлин-

ска енергија произведена во комбиниран режим на ра-

бота за да се задоволи економски оправдана побарувач-

ка за топлинска енергија или енергија за ладење, на 

пример побарувачка која не надминува таква побару-

вачка која би била обезбедена од друг алтернативен из-

вор на топлинска енергија, изразено во (МЈ) и пресме-

тано според следнава равенка:  Hk = Hv – Hb – Hg - Hp. 

18. “Локална потрошена електрична енергија - 

EL” е сопствена потрошувачка на електрична енергија, 

која доколку не се мери на местото на потрошувачка, 

се дефинира со равенката EL = Ev – EI  и се изразува во 

[MWh]. 

19. “Мала комбинирана постројка“ е комбинира-

на постројка со максимална инсталирана моќност под 1 

МWe. 

20. "Микро комбинирана постројка“ е комбини-

рана постројка со максимална инсталирана моќност 

под 50 kWe. 

21. "Надлежен орган на друга земја" или "над-

лежни органи на други земји"  е/се орган/органи од-

говорни за водење на Регистар на ГПВЕКП во односна-

та земја, кој издава ГПВЕКП и води записник за транс-

фер на ГПВЕКП во други земји членки на Европска 

Унија и/или потписници на Повелбата за Енергетска 

Заедница или на друг начин признаени со меѓународна 

повелба. 
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22. "Надлежен субјект за мерење на електрична-

та енергија" е операторот на електроенергетскиот си-

стем или операторот на електродистрибутивниот си-

стем, во зависност од тоа на која мрежа е приклучен 

производителот. 

23. "Надлежен субјект за вршење на анализа на 

репрезентативни примероци на гориво" е домашна 

акредитирана лабораторија за тестирање или странска 

лабораторија за тестирање акредитирана од страна на 

тела кои се потписници на мултилатерални (МЛА) до-

говори во рамките на Европската соработка за акреди-

тација (ЕА), која дава веродостојни податоци за енер-

гетската вредност на горивото. 

24. "Однос на произведена електрична и топлин-

ска енергија" е однос (количник) помеѓу електричната 

енергија добиена по пат на комбинирано производство 

и корисната топлинска енергија, при целосно функцио-

нирање на режимот на комбинирано производство, со 

користење на податоци од процесот на производство 

од конкретната постројка.  

25. “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 календарски месец. Периодите на известување 

може да се разликуваат од зачестеноста на мерењата. 

26. "Повратна топлинска енергија - Hp" е вкуп-

ната годишна топлинска енергија од повратен конден-

зат, мерено на излезот на комбинираната постројка и 

изразено во (МЈ). 

27. “Регистар на ВЕКП” е евиденција и база на по-

датоци за ВЕКП кои произведуваат електрична и топ-

линска енергија во високоефикасен комбиниран режим 

на работа. 

28. "Регистар на издадени ГПВЕКП" е евиденци-

ја на издадени, пренесени, признаени  и одземени 

ГПВЕКП.  

29. "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. 

30. "Топлинска енергија произведена во комби-

нираната постројка надвор од комбинираниот про-

цес - Hb", е топлинска енергија произведена во котел 

како врвна потреба од енергија или годишното произ-

водство на топлинска енергија произведена во врвниот 

котел (или котел утилизатор) со согорување на допол-

нително гориво минус количеството на загуби на коте-

лот или топлинска енергија од пареа одземена од гене-

раторот на топлинска енергија (енергетски котел) пред 

турбината, мерено и изразено во (МЈ). 

 

2. СОДРЖИНА, ФОРМА И НАЧИН ЗА ВОДЕЊЕ НА 

РЕГИСТАРОТ НА ВИСОКОЕФИКАСНИТЕ КОМБИ-

НИРАНИ ПОСТРОЈКИ 

 

Член 5 

Агенцијата за енергетика го води и го одржува Ре-

гистарот на ВЕКП. 

Регистарот на ВЕКП содржи податоци за локација-

та и видот на постројката, техничко-технолошките ка-

рактеристики и услови за користењето во зависност од 

применетата технологија, основни податоци за пого-

нот, инсталираната моќност, очекувано годишно про-

изводство на електрична енерија како и други подато-

ци. 

Регистарот  на ВЕКП се води во електронска и пи-

шана форма. 

 

Член 6 

Секоја постројка која е запишана во Регистарот на 

ВЕКП има свој единствен регистарки код. 
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Единствениот регистарски код содржи податоци за: 

- ознака за произведена електрична енергија од 

ВЕКП; 

- ознака за држава на потекло (МК); 

- вид на постројка; 

- ознака за типот на инвестициска или друга подр-

шка за постројката (на пример, повластени тарифи); 

- датум на пуштање во погон; и 

- реден број на постројка. 

Содржината и формата на единствениот регистар-

ски код е дадена во Прилог 4, кој е составен дел од овој 

правилник. 

Член 7 

Секоја постројка која е запишана во Регистарот на 

ВЕКП има своја регистарската влошка во која се запи-

шани сите пропишани податоци. 

Секоја регистарска влошка се означува со посебен 

архивски број. Регистарската влошка се состои од об-

вивка на регистарската влошка, прегледен лист, реги-

старски лист и потребните прилози. 

Обвивката на регистарската влошка содржи подато-

ци за називот и седиштетото на лицето и регистарски 

реден број на влошката. 

Прегледниот лист служи за евидентирање на про-

мените во регистарската влошка. 

Регистарскиот лист ги содржи следните податоци, и 

тоа: 

- регистарскиот реден број, 

- датумот на запишување во Регистарот на ВЕКП, 

- единствениот регистарски код на постројката, 

- назив, седиште и единствен матичен број на про-

изводителот, 

- податоци за локацијата на постројката, 

- податоци за типот на постројката во зависност од 

применетата технологија, 

- број и номинална електрична и номинална топ-

линска моќност на производните (генераторски) едини-

ци, 

- инсталирана електрична и инсталирана топлинска 

моќност на постројката, 

- планирано годишно производство на електрична и 

топлинска енергија,  

- информации дали постројката користи некаква 

форма на инвестициска или друг тип на подршка (гран-

тови, субвенции, даночни олеснувања, повластени та-

рифи и сл.), и 

- други податоци. 

 

Член 8 

Агенцијата за енергетика, на нејзината веб страни-

ца, објавува месечни прегледи од Регистарот на ВЕКП, 

што се изготвуваат врз основа на податоците содржани 

во регистарскиот лист. 

Месечните прегледи од став 1 на овој член ги содр-

жат следните податоци: број на постројки, тип на по-

стројки, вкупната инсталирана електрична моќност по 

тип на постројки, планираното годишно производство 

на електрична енергија по тип на постројки, вкупната 

инсталирана моќност на корисна топлинска енергија по 

тип на постројки, планираното годишно производство 

на корисна топлинска енергија по тип на постројки и 

други податоци. 

 

Член 9 

Уписот во Регистарот на ВЕКП се врши врз основа 

на барање поднесено до Агенцијата за енергетика од 

производителот на електрична и топлинска енергија 

кој произведува електрична и топлинска енергија од 

ВЕКП на територијата на Република Македонија. 

Кон барањето од ставот 1 на овој член треба да се 

приложи следната документација:  

- Решение за упис во трговски регистар; 

- А или Б - Интегрирана еколошка дозвола, Дозвола 

за усогласување со оперативен план, односно Потврда 

од надлежен орган за издавање на овие дозволи дека 

процедурата за нивно издавање е во тек; 
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- Копија од лиценцата за вршење на дејност произ-

водство на топлинска и електрична енергија на по-

стројката за комбинирано производство на топлинска и 

електрична енергија. Во случај производителот да се 

стекнал со одделни лиценци за производство на еле-

ктрична и топлинска енергија во ВЕКП, потребно е да 

достави копија од лиценцата за вршење на дејноста 

производство на електрична енергија и копија од ли-

ценцата за вршење на дејноста производство на топ-

линска енергија; 

- Одобрение за употреба на енергетскиот објект или 

извештај за извршен технички преглед од надзорниот 

инженер за објектите за кои не е потребно издавање на 

одобрение за употреба; 

- Решение за согласност за приклучување на систе-

мот за пренос на електрична енергија, односно на си-

стемот за дистрибуција на електрична енергија и реше-

ние за согласност за приклучување на системот за ди-

стрибуција на топлинска енергија (освен во случаите 

кога топлинската енергија се користи за сопствени по-

треби); 

- Топографска карта во сооднос 1:25000 што ја по-

кажува локацијата на постројката за производство; 

- Ситуација на производната постројка и придруж-

ните објекти; 

- Технички опис на проектираната постројка вклу-

чувајќи го описот на технолошкиот процес и условите 

за користење на постројката, типични податоци за про-

изводниот процес и неговата ефикасност (алгоритам за 

пресметки на производството на електрична енергија 

врз основа на произведена топлинска енергија); 

- Пресметка согласно методологиите од Прилог 1 и 

Прилог 2 од овој правилник со кои се докажува дека 

постројката е високоефикасна; 

- Инсталирана електрична моќност на постројката, 

изразена во MWe и инсталирана топлинска моќност на 

постројката, изразена во MWt; 

- План на локацијата и позиција на опремата во 

производната постројка вклучувајќи технолошка шема 

на вградената основна опрема, меѓусебните енергетски 

врски и распоредот на задолжителна мерна опрема 

придружена со опис;  

- Еднополна шема на главните струјни кола (на 

примарната опрема) придружени со опис; и 

- Елаборат за вградената мерна опрема вклучувајќи 

ги и шемите на мерните места и начинот на мерење, ка-

ко и потврда за исправноста на мерните уреди (серти-

фикати/ атести од акредитирани организации).  

 
Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува на 

образец даден во Прилог 3, кој е составен дел од овој 

правилник. 

 

Член 10 

Ако се утврди дека барањето од член 9 на овој пра-

вилник не е целосно, Агенцијата за енергетика ќе го из-

вести подносителот и ќе побара од него да ја комплети-

ра потребната документацијата во рок не подолг од 30 

дена од денот на доставување на известувањето. До-

колку подносителот не ја комплетира потребната доку-

ментација во определениот рок, Агенцијата за енерге-

тика ќе донесе решение со кое ќе го отфрли барањето 

како нецелосно. 

Доколку врз основа на барањето и поднесената до-

кументација кон барањето за упис во Регистарот на 

ВЕКП се утврди дека нема пречки за упис во Региста-

рот и дека постојката ги исполнува критериумите про-

пишани во методологиите од Прилог 1 и Прилог 2 од 

овој правилник, односно ги исполнува критериумите за 

високоефикасно комбинирано производство, Агенција-

та за енергетика во рок не подолг од 30 дена од денот 

на поднесувањето, односно комплетирањето на бара-

њето од член 9 на овој правилник, ќе донесе решение 

за упис во Регистарот на ВЕКП и постројката ќе ја за-

пише во Регистарот на ВЕКП. 
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По приемот на целосно барање, односно комплети-

рањето на документацијата за упис во Регистарот на 

ВЕКП, Агенцијата за енергетика може да изврши прег-

лед на постројката за која што се бара упис, во рок кој 

што не може да биде подолг од рокот определен во 

став 2 на овој член.  

Агенцијата за енергетика, во рок не подолг од три 

работни дена по запишувањето на ВЕКП во Регистарот 

на ВЕКП, на производителот му го доставува решение-

то од ставот 2 на овој член кое ги содржи податоците 

од регистарскиот лист. 

При уписот во Регистарот на ВЕКП на производи-

телот му се доделува регистарски реден број. Еднаш 

доделениот регистарски реден број не се менува, ниту 

пак по бришењето на производителот од Регистарот на 

ВЕКП регистарскиот реден број може да се додели на 

друг субјект. 
 

Член 11 

Доколку дојде до промена во параметрите или кара-

ктеристиките на ВЕКП запишана во Регистарот на 

ВЕКП, производителот во рок од 30 работни дена од 

настанатата промена, поднесува барање за упис на из-

мените на податоците кои се евидентирани во Региста-

рот на ВЕКП. 

Во барањето од ставот 1 на овој член се наведуваат 

податоците за барателот и регистарскиот реден број на 

впишаниот предмет, како и податоците на кои се одне-

суваат промените. 

Врз основа на податоците од барањето од ставот 1 

на овој член, Агенцијата за енергетика може да изврши 

непосреден увид во ВЕКП. 

Агенцијата за енергетика, врз основа на податоците 

од барањето од ставот 1 на овој член, како и наодите од 

увидот од ставот 3 на овој член, ќе донесе решение за 

запишување на промените во Регистарот на ВЕКП во 

рок од 30 работни дена од денот на поднесување на ба-

рањето од ставот 1 на овој член и решението ќе го до-

стави до производителот во рок не подолг од 5 работни 

дена од денот на неговото донесување. 

3. НАЧИН ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ОДЗЕ-

МАЊЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПОТЕКЛО НА ЕЛЕКТ-

РИЧНАТА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ВИСОКО-

ЕФИКАСНИТЕ КОМБИНИРАНИ ПОСТРОЈКИ, КА-

КО И НАЧИН, ПОСТАПКА И УСЛОВИ ЗА ПРИЗНА-

ВАЊЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПОТЕКЛО  ИЗДАДЕНИ 

ВО СТРАНСТВО 

 

Член 12 

ГПВЕКП може да добие производител кој произве-

дува електрична енергија од ВЕКП заведена во Реги-

старот на ВЕКП при што постројката нема статус на 

повластен производител. 

ГПВЕКП се издаваат за електрична енергија произ-

ведена во Република Македонија во една календарска 

година, освен ако производителот не побара ГПВЕКП 

да му се издадат за електрична енергија произведена во 

покус временски период, кој што не може да биде по-

краток од еден календарски месец.  

ГПВЕКП имаат важност од 12 месеци, сметајќи од 

денот на истекот на периодот во кој е произведена еле-

ктричната енергија. 

ГПВЕКП се издава за електрична енергија од 1 

MWh. 

ГПВЕКП се издава во електронска форма и ги содр-

жи следниве податоци: 

- датумот и земјата на издавање, почетниот и крај-

ниот датум на периодот на производство, датум до кој 

важи ГПВЕКП и единствен реден број на ГПВЕКП; 

- информации за носителот на ГПВЕКП (назив, се-

диште, единствен матичен број, одговорно лице, кон-

такт информации); 

- податоци за локацијата на производната постројка 

(општина, град, катастарска општина, катастарска пар-

цела); 

- инсталирана електрична и инсталирана топлинска 

моќност на постројката; 
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- единствен регистерски код на ВЕКП во која е про-

изведена електричната енергија, во кој се вклучени ин-

формации за видот на производната постројка, односно 

типот на технолошкиот процес за комбинирано произ-

водство на топлинска и електрична енергија; 

- вид и долна топлинска вредност на користеното 

гориво за комбинирано производство на топлинска и 

електрична енергија, количеството на произведена еле-

ктрична енергија, информација за количеството и иско-

ристувањето на произведената топлинска енергија и за-

штедите на примарна енергија пресметани согласно 

методологијата од Прилог 2 од овој правилник, ефи-

касност на производство на топлинска енергија и ефи-

касност на производство на електрична енергија на по-

стројката, како и датумот кога постројката била пуште-

на во употреба; и 

- информација дали ВЕКП користела некаква фор-

ма на инвестициска или друг вид на подршка на произ-

водство. 

По барање на производителот, Агенцијата за енер-

гетика може да издаде препис на ГПВЕКП од Региста-

рот на издадени ГПВЕКП, на образец даден во Прилог 

6, кој е составен дел од овој правилник. 
 

Член 13 

За издавање на ГПВЕКП во определен временски 

период, производителот поднесува барање до Агенци-

јата за енергетика. 

Кон барањето од ставот 1 на овој член треба да се 

приложи следната документација: 

- договор за приклучување на производната построј-

ка на системот за пренос на електрична енергија, однос-

но системот за дистрибуција на електрична енергија и 

договор за приклучување на системот за дистрибуција 

на топлинска енергија (освен во случаите кога топлин-

ската енергија се користи за сопствени потреби); 

- документ од операторот на преносниот или ди-

стрибутивниот систем за измерените количини преда-

дена електрична енергија на системот, како и документ 

за извршените мерења на сите мерни места (определе-

ни согласно границите на постројките дефинирани во 

Прилог 1, Дел I од овој правилник) кои се предвидени 

со алгоритамот за определување на количината на про-

изведената електрична енергија врз основа на произве-

дена топлинска енергија, 

- пресметка со која се докажува дека постројката е 

високоефикасна и пресметка на количината на еле-

ктрична енергија за која се бара издавање на ГПВЕКП, 

согласно методологијата од Прилог 1 и методологијата 

од Прилог 2 од овој правилник; 

- планирано месечно и годишно производство на 

електрична енергија изразено во GWh или MWh и пла-

нирано производство на топлинска енергија изразено 

во GWh/GJ или MWh/MJ, на краевите на генераторот и 

на краевите од постројката, со очекувани месечни от-

стапки во производство на електрична енергија; 

- потпишана изјава дека електричната енергија за 

која се поднесува барањето е произведена во ВЕКП; 

- доказ дека е уплатен надоместок за издавање на 

ГПВЕКП, во согласност со тарифникот на Агенцијата 

за енергетика; и 

- друга документација утврдена во Прилог 5, кој е 

составен дел од овој правилник. 

Барањето се поднесува на образец даден во Прило-

гот 5 од овој правилник. 

Барањето за издавање на ГПВЕКП за електричната 

енергија произведена во определен временски период 

треба да се поднесе до Агенцијата за енергетика нај-

доцна три месеци по истекот на периодот за кој се бара 

ГПВЕКП. 

Во случај кога Агенцијата за енергетика ќе утврди 

дека барањето не е целосно го задолжува подносителот 

во рок од 15 работни дена да ја комплетира документа-

цијата, согласно ставот 3 од овој член, а во спротивно 

ќе донесе решение со кое барањето ќе се отфрли како 

нецелосно, за што го известува подносителот. 
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По поднесување на барањето, односно по компле-

тирањето на документацијата, Агенцијата за енергети-

ка може да изврши увид во постројката со цел да го 

утврди статусот на постројката и произведената еле-

ктрична енергија во високоефикасен КРР и да изготви 

извештај со наод од извршениот увид. 

 

Член 14 

Определувањето на ефикасноста на КРР и на коли-

чината на произведена електрична енергија се врши 

според методологијата за пресметка на коефициентот 

на полезно дејство и методологијата за проценка на за-

штедата на примарната енергија во високоефикасните 

комбинирани постројки, дадени во Прилогот 1 и При-

логот 2 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 2, точка А од овој правилник, 

од најмалку 10% во споредба со референтните вредно-

сти за одделно производство на топлинска енергија и 

електрична енергија, и 

- со производството од мали и микро комбинирани 

постројки треба да се обезбедат заштеди на примарна 

енергија пресметани согласно од Прилог 2, точка А од 

овој правилник. 

За микро комбинираните постројки сертифицира-

ните вредности може да се издадат, одобрат или да се 

следат од страна на Агенцијата за енергетика. 

Количината на произведена електрична енергија 

при високоефикасен КРР, заради издавање на 

ГПВЕКП, се определува на следниот начин: 

- кога постројката произведува електрична енергија 

само во високоефикасен КРР, како вкупен збир на про-

изведената електрична енергија од таа постројка од го-

ривата што се користат во неа; и 

- кога постројката произведува електрична енергија 

во високоефикасен КРР и електрична енергија која не е 

произведена во високоефикасен КРР, количината на 

електричната енергија произведена при високоефика-

сен КРР за потребите за издавање на ГПВЕКП за по-

текло се пресметува согласно методологијата од При-

лог 1 од овој правилник, имајќи ја предвид само енер-

гијата произведена од енергетските извори на локаци-

јата каде е изградена постројката. 

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, Дел I 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), 

топлинска енергија произведена надвор од комбинира-

ниот процес (Hb), повратна топлинска енергија (Hp) и 

произведена корисна топлинска енергија (Hк), како и 

потрошувачката на примарна енергија за погон на по-

стројката (Q). 
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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 2, точка А од овој пра-

вилник. 

 

Член 15 

Доколку врз основа на барањето за издавање на 

ГПВЕКП и поднесената докуменатација се утврди дека 

нема пречки за издавање на ГПВЕКП, Агенцијата за 

енергетика, во рок не подолг од 30 работни дена од де-

нот на поднесувањето на барањето, односно комплети-

рање на документацијата, ќе донесе решение со кое ќе 

ја издаде ГПВЕКП, ќе донесе решение за упис во Реги-

старот на издадени ГПВЕКП и решенијата ќе ги доста-

ви до носителот на ГПВЕКП. 

Доколку барањето за издавање на ГПВЕКП се одне-

сува за повеќе од една ГПВЕКП, редните броеви на 

ГПВЕКП во временскиот период во кој е произведена 

електричната енергија се доделуваат еднозначно и во 

непрекинат растечки редослед. 

Доколку Агенцијата за енергетика утврди дека врз 

основа на барањето и доставените податоци има потре-

ба од дополнителна проверка и/или контрола на пода-

тоците, за тоа ќе го извести подносителот на барањето 

во рок од осум работни дена од денот на поднесување-

то на барањето, односно комплетирање на документа-

цијата и во известувањето ќе ги наведе потребните до-

полнителни информации и документи кои што се одне-

суваат на барањето, а се неопходни за спроведување на 

контролата, коишто подносителот треба да ги достави 

до Агенцијата за енергетика.  

Подносителот на барањето треба да ги достави до 

Агенцијата за енергетика дополнителните информации 

и документи во рок не подолг од 15 работни дена од 

приемот на известувањето од ставот 4 на овој член. 

Агенцијата за енергетика треба да ја спроведе до-

полнителната проверка и/или контрола во рок кој што 

не може да биде подолг од 30 работни дена од денот на 

приемот на дополнителни информации и документи. 

Врз основа на спроведената дополнителна проверка 

и/или контрола, Агенцијата за енергетика во рок од пет 

работни дена од завршувањето на проверката и/или кон-

тролата, ќе донесе решение со кое барањето ќе го отфр-

ли во целост како неосновано или барањето ќе го прифа-

ти во целост или ќе го прифати делумно, при што ќе из-

даде ГПВЕКП за количината на електрична енергија 

произведена од ВЕКП утврдена со контролата. 

 

Член 16 

ГПВЕКП можат да се пренесат од носителот на 

ГПВЕКП на друго лице носител на лиценца во Репуб-

лика Македонија за трговија или снабдување со еле-

ктрична енергија.  

Лицето на кое се пренесуваат ГПВЕКП поднесува 

барање до Агенцијата за енергетика. Кон барањето по-

требно е да се достави: 

- единствен регистерски број од списокот на носители 

на ГПВЕКП од Регистарот на издадени ГПВЕКП; и 

- изјава за согласност за пренос од носителот на 

ГПВЕКП со специфицирање на регистарските кодови 

на ГПВЕКП што се пренесуваат; 

Пренос на ГПВЕКП не може да се направи по исте-

кот на нивното важење. 

Агенцијата за енергетика ќе одбие барање за пренос 

на ГПВЕКП запишана во Регистарот на издадени 

ГПВЕКП, за која по добиено известување на надлежен 

орган од друга држава, е утврдено дека е започната по-

стапка за признавање на ГПВЕКП во таа држава. Докол-

ку Агенцијата за енергетика добие известување дека 

признавањето на ГПВЕКП во таа држава не е извршено, 

таа ГПВЕКП може да се пренесува на друг носител. 
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Член 17 

Агенцијата за енергетика ја укинува ГПВЕКП запи-

шана во Регистарот на издадени ГПВЕКП за која е до-

биено известување од надлежен орган на друга држава 

дека ГПВЕКП е запишана во соодветен Регистар на из-

дадени ГПВЕКП на другата држава. За укинувањето на 

ГПВЕКП, Агенцијата за енергетика ќе ги извести над-

лежниот орган од државата во која ГПВЕКП е запиша-

на во Регистарот на издадени ГПВЕКП и носителот на 

ГПВЕКП пред нејзиното укинување. 

Агенцијата за енергетика ќе ја одземе ГПВЕКП со 

донесување на решение во случај кога ќе утврди дека 

доставената документација врз основа на која е издаде-

на или призната ГПВЕКП е невистинита во одредени 

делови или дека ГПВЕКП била издадена врз основа на 

лажно претставување, изјава или активност. Во случај 

кога треба да се одземе една или повеќе ГПВЕКП изда-

дени со едно барање, ГПВЕКП се одземаат по опаѓачки 

редослед, почнувајќи со ГПВЕКП со највисок реден 

број издадена по тоа барање. 

 

Член 18 

ГПВЕКП издадена од надлежен орган на друга др-

жава може да се признае и да се запише во Регистарот 

на издадени ГПВЕКП по барање на носителот на 

ГПВЕКП. 

Кон барањето од ставот 1 на овој член носителот на 

ГПВЕКП издадена од надлежен орган на друга држава 

треба да достави: 

- доказ дека е уплатен надоместок за добивање на 

ГПВЕКП, во согласност со тарифникот на Агенцијата 

за енергетика, 

- заверен превод на ГПВЕКП на македонски јазик, 

- единствен регистерски број од списокот на носи-

тели на ГПВЕКП од Регистарот на издадени ГПВЕКП. 

По доставеното барање од ставот 1 на овој член 

Агенцијата за енергетика ќе побара известување од 

страна на надлежниот орган од државата во која изда-

дена ГПВЕКП дека не постојат никакви пречки за неј-

зиното признавање. 

По добивање на известување дека не постојат преч-

ки за признавање на ГПВЕКП, Агенцијата за енергети-

ка во рок од пет работни дена ќе донесе решение за 

упис на признаенета ГПВЕКП во Регистарот на издаде-

ни ГПВЕКП што ќе го достави до носителот на 

ГПВЕКП и за тоа ќе го извести надлежниот орган од 

другата држава. 

Признавање на ГПВЕКП издадена во друга држава 

Агенцијата за енергетика со решение ќе го одбие во 

случај кога надлежниот орган од другата држава, кој ја 

издал или го направил преносот на ГПВЕКП, ја изве-

стил Агенцијата за енергетика дека постојат пречки за 

признавањето на ГПВЕКП. 

Во случаите кога Агенцијата за енергетика со реше-

ние ќе го одбие барањето за признавање на ГПВЕКП 

од друга држава, во рок од пет работни дена писмено 

го известува носителот на ГПВЕКП дека признавањето 

е одбиено и му го доставува донесеното решение. 

Во постапката за признавање на ГПВЕКП издадена 

од страна на надлежен орган на друга држава, Агенци-

јата за енергетика не ја утврдува веродостојноста на 

ГПВЕКП издадена од страна на надлежен орган на 

друга држава. 

 

4. СОДРЖИНА, ФОРМА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕТО 

НА РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПО-

ТЕКЛО НА  ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА  ОД ВИСОКО 

ЕФИКАСНИТЕ КОМБИНИРАНИ ПОСТРОЈКИ 

 

Член 19 

Агенцијата за енергетика го води и одржува Реги-

старот на издадени гаранции за потекло на електрична 

енергија произведена од високоефикасни комбинирани 

постројки (во натамошниот текст: Регистар на издаде-

ни ГПВЕКП). 

Регистарот на издадени ГПВЕКП се состои од реги-

старски лист и список на регистрирани носители на 

ГПВЕКП. 
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Регистарот на издадени ГПВЕКП се води во еле-

ктронска форма. 

 

Член 20 

Регистарскиот лист од член 19 став 2 од овој пра-

вилник содржи податоци за издадените, пренесените, 

укинатите и одземените ГПВЕКП издадени во Репуб-

лика Македонија, како и признаените ГПВЕКП издаде-

ни од надлежни органи во други држави.  

Податоците што се запишуваат во регистарскиот 

лист се: 

- информации за носителот на ГПВЕКП (назив, се-

диште, единствен матичен број, одговорно лице, кон-

такт информации); 

- информации за носителот на лиценцата за вршење 

на дејност производство на топлинска и електрична 

енергија на постројката за комбинирано производство 

на топлинска и електрична енергија (односно, лиценца-

та за производство на електрична енергија и лиценцата 

за производство на топлинска енергија) каде е произве-

дена електричната енергија (назив, седиште, единствен 

матичен број, контакт информации); 

- податоци за локацијата на производната постројка 

(општина, град, катастарска општина, катастарска пар-

цела); 

- датумот на започнување со работа на ВЕКП; 

- единствениот регистарски код на ВЕКП која е ре-

гистрирана во Регистарот на ВЕКП; 

- информација за производната постројка (инстали-

рана електрична и инсталирана топлинска моќност; 

краток опис на технолошкиот процес за комбинирано 

производство, вид на опрема, основни информации за 

приклучокот на енергетската мрежа, планирано про-

сечно годишно производство на топлинска енергија и 

електрична енергија); 

- извор на енергија/гориво за производство на еле-

ктрична и топлинска енергија; 

- долна топлинска вредност на изворот на енерги-

ја/гориво од кој се произведува електричната енергија; 

- информација за количеството и искористувањето 

на топлинската енергија произведена заедно со еле-

ктричната енергија; 

- заштедите на примарна енергија пресметани во 

согласност со Прилог 2, точка А од овој правилник врз 

основа на усогласените референтни вредности за ефи-

касност; 

- ефикасност на производство на топлинска енерги-

ја и ефикасност на производство на електрична енерги-

ја на постројката; 

- почетниот и крајниот датум на периодот на произ-

водство на електрична енергија за кој се однесува 

ГПВЕКП; 

- вкупна количина на електрична енергија во MWh 

произведена во постројката за време на периодот на 

важност; 

- количина на електрична енергија во MWh, произ-

ведена од високоефикасно комбинирано производство 

што ја претставува ГПВЕКП, во согласност Прилог 1 

од овој правилник; 

- единствен регистарски код на ГПВЕКП; 

- податоци за пренос на ГПВЕКП; 

- податоци за признаени ГПВЕКП од други држави, 

како и податоци за започнати постапки за признавање 

на ГПВЕКП во други држави до завршување на по-

стапките; 

- податоци за ГПВЕКП издадени во Република Ма-

кедонија, признаени во други држави; 

- податоци за укинати и одземени ГПВЕКП; 

- број и датум на решението за издавање, односно 

пренесување, односно признавање, односно за укину-

вање/одземање на ГПВЕКП; и 

- изјава за тоа дали за електричната енергија произ-

ведена од ВЕКП за која била издадена ГПВЕКП произ-

водителот користел повластени тарифи или друг вид 

подршка, согласно одуката на надлежните органи во 

други држави. 
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Член 21 

Секоја издадена ГПВЕКП во Република Македони-

ја има единствен регистарски код, кој што содржи по-

датоци за: 

- единствениот регистарски код на ВЕКП која е ре-

гистрирана во Регистарот на ВЕКП, не земајќи ги пос-

ледните пет знаци (реден број на постројката во Реги-

старот на ВЕКП), 

- почетен и краен датум на периодот за кој се одне-

сува ГПВЕКП во облик (ГГГГММДДГГГГММДД), 

- единствен реден број на ГПВЕКП генериран со 

растечки редослед за секој период за кој се издава 

ГПВЕКП за дадената постројка. 

За ГПВЕКП издадени од други држави и признаени 

во Република Македонија, за единствениот регистер-

ски код на ВЕКП ќе се користи кодот доделен при из-

давање на ГПВЕКП. 

По исклучок од ставот 2 на овој член, доколку, при 

издавањето на ГПВЕКП, за типот на постројката и на-

чинот на подршка се користени кратенки различни од 

кратенките утврдени со овој правилник, Агенцијата за 

енергетика ќе ги прилагоди соодветните кодови според 

овој правилник и во тие случаи во регистарскиот лист 

на Регистарот на издадени ГПВЕКП ќе се заведе и ори-

гиналниот код доделен при издавање на ГПВЕКП и 

истиот ќе биде составен дел од ГПВЕКП. 

 

Член 22 

Агенцијата за енергетика, врз основа на податоците 

од регистарскиот лист на Регистарот на издадени 

ГПВЕКП, преку својата веб страница, треба да му 

овозможи на носителот на ГПВЕКП безбеден, сигурен 

и непречен пристап и увид во ГПВЕКП на кои што тој 

е носител, вклучувајќи и историски преглед на негови-

те укинати, одземени или пренесени ГПВЕКП. 

Агенцијата за енергетика на својата веб страница 

објавува месечни и годишни извештаи за издадените, 

пренесените, признатите, одземените и укинатите 

ГПВЕКП во облик на збирни прегледи, групирани спо-

ред типот на технолошкиот процес за комбинирано 

производство во постројките од кои е произведена еле-

ктричната енергија. Месечните извештаи се објавуваат 

секој месец најдоцна до десетти во месецот и се одне-

суваат за претходниот календарски месец, додека го-

дишните извештаи се објавуваат најдоцна до крајот на 

месец април и се однесуваат за претходната календар-

ска година. 

 

Член 23 

Во Регистарот на издадени ГПВЕКП се води список 

на регистрирани носители на ГПВЕКП во кој, за секој 

регистриран носител, се впишуваат следниве податоци: 

- единствен регистерски број од списокот на реги-

стрирани носители на ГПВЕКП, 

- назив, седиште и единствен матичен број на прав-

ното лице и информации за контакт, 

- лице овластено за застапување и претставување на 

правното лице. 

Во списокот од ставот 1 на овој член можат да се 

запишат: 

- носители на лиценците за вршење на енергетските 

дејности производство на електрична енергија и произ-

водство на топлинска енергија, односно лиценците за 

вршење на дејност производство на топлинска и еле-

ктрична енергија во постројките за комбинирано про-

изводство на топлинска и електрична енергија, како и 

лиценците за трговија и снабдување со електрична 

енергија во Република Македонија,  

- странски лица носители на ГПВЕКП издадени во 

странство во постапката за признавање на ГПВЕКП из-

дадени во странство. 

Агенцијата за енергетика, по службена должност, 

во списокот од ставот 1 на овој член ќе ги запише про-

изводителите на електрична енергија од ВЕКП, запи-

шани во Регистарот на ВЕКП. 
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Запишувањето во списокот од ставот 1 на овој член 

се врши по барање на заинтересирани правни лица. 

Кон барањето заинтересираното правно лице треба да 

приложи:  

- податоци наведени во ставот 1, алинеи 2 и 3 на 

овој член, и 

- копија од лиценцата за вршење на енергетска деј-

ност, за лица регистрирани во Република Македонија. 

Агенцијата за енергетика во рок не подолг од пет 

работни дена од приемот на барањето од ставот 4 на 

овој член ќе го запише заинтересираното лице во спи-

сокот од ставот 1 на овој член и ќе му достави решение 

за упис во Регистарот на издадени ГПВЕКП, во кое ќе 

биде наведен регистарскиот број од списокот. 

 

5. НАЧИН  И  ПОСТАПКА  ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКАТА  ВРЕДНОСТ  НА  ГОРИВАТА ШТО 

СЕ КОРИСТАТ ВО ВИСОКОЕФИКАСНИТЕ КОМБИ-

НИРАНИ ПОСТРОЈКИ 

 

Член 24 

Енергетската вредност на горивата се определува 

во правно лице надлежно за вршење на анализа на ре-

презентативни примероци на гориво.  

За енергетската вредност на горивата (долната топ-

линска вредност) која се користи за пресметка со која се 

докажува дека постројката е високоефикасна и пресметка 

на количината на електрична енергија за која се бара изда-

вање на ГПВЕКП, се користат вредностите од извештајот 

од тестирањето на горивото издаден од надлежен субјект 

за вршење на анализа на репрезентативни примероци на 

гориво, кој треба да биде доставен во прилог на барањето 

за издавање на ГПВЕКП од член 13 на овој правилник, 

или нето енергетските вредности дадени во Прилог 7, кој 

е составен дел од овој правилник.  

Доколку се користат податоците дадени во Прилог 

7 од овој правилник, тогаш во случаите кога постројка-

та користи фосилни горива или биомаса (отпад) се зема 

повисоката енергетска вредност.  

 
6. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 25 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нуваат да важат “Правилникот за начинот за стекнува-

ње на статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од високоефикасни комбинирани 

постројки, како и содржината, формата и начинот на 

водење на регистар на повластени производители на 

електрична енергија произведена од високоефикасни 

комбинирани постројки” („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” број 40/2010) и “Правилникот за на-

чинот на издавање на гаранции за потекло на електрич-

на енергија произведена од високоефикасни комбини-

рани постројки како и содржината, формата и начинот 

на водење на регистар на издадени гаранции за потекло 

на електрична енергија произведена од високоефикас-

ни комбинирани постројки” („Службен весник на Ре-

публика Македонија” број 56/2010). 

 

Член 26 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.  

 

Бр. 12-6165/7 

26 август 2011 година             Министер за економија, 

   Скопје                                   Ваљон Сараќини, с.р. 
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