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Вовед 

Во последните години енергетската зависност на Република Македонија се зголемува и во 2012 
година таа изнесува  48,8%1. За подобрување на состојбата, една од целите на Стратегијата за 
развој на енергетиката во Република Македонија  до 2030 година е зголемување на користењето 
на обновливи извори на енергија. чие учество во 2012 година се планира да биде 21%.2 

За таа цел изработена е анализа за презентирање на условите за користење на обновливите 
извори на енергија во Република Македонија. Целта е да се даде придонес во отварањето 
можности за поголемо инвестирање во искористување на обновливите извори на енергија во 
правец на остварување на националните енергетски цели.  

Содржината на анализата опфаќа четири целини: системот и правната рамка за користување на 
обновливите извори на енергијач; преглед на фискалниот систем за обавување на дејност-
производтсво на електрична енергија од ОИЕ; оценка на инвестициската клима преку нивото на 
отвореност на пазарот кон странскѕе инвеститори во секторот обновлива енергија и преглед на 
релевантни институции во развојот и имплеменацијата на проекти за обновлива енергија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 MAKСТАТ,   www.stat.gov.mk 
2 Минстерство за економија ( 2010), Стратегија за искористување на обновливите извори на енергија во 
Република Македонија до 2020 година., стр.8 
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А) ПРАВНА РАМКА  

1.  ВОДА 

 1.1) ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА  

Согласно член 13 од Законот за водите ( „Службен весник на Република Македонија“ број 87/2008, 
6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), користењето на водите ги 
опфаќа активностите на акумулирање, зафаќање, црпење, пренасочување на површинските и на 
подземните води за: 

1) консумирање од страна на човекот, наводнување, за индустриски, технолошки, стопански 
потреби и за други намени; 
2) за производство на електрична енергија и други погонски намени; 
3) за одгледување на риби; 
4) за пловидба; 
5) за спорт, рекреација, капење и 
6) акумулирање, зафаќање, црпење, користење, пренасочување и за други намени. 

Користењето на водите ги опфаќа и активностите на одведување и испуштање, како и другите 
дејства врз водите. Водата може да ја користи секој, во обем, под услови и на начин определени 
со Законот за водите (во натампшниот текст: Закон), како и во согласност со актите донесени врз 
основа на овој закон.  

Приоритети за користење на вода врз основа на дозвола за користење на вода - издавањето на 
дозвола за користење на вода од исто водно тело,  согласно член 15 од Законот за водите, се врши 
согласно со следните приоритети за: 

1) водоснабдување на населението преку јавен водоснабдителен систем, за здравствените 
установи и за правните лица од областа на ветеринарството, за потребите на одбраната, за 
индустријата за производство и за преработка на храна и за напојување на добитокот; 
2) наводнување на земјоделското земјиште; 
3) водоснабдување на индустријата и за стопански потреби; 
4) хидроенергетските и за другите погонски потреби; 
5) потребите на парковите и на другите јавни површини; 
6) полнење на водата во шишиња за комерцијални потреби и 
7) други потреби. 

Водно право- заради остварување на јавниот интерес при користењето на водите, како и заради 
остварувањето на правата и обврските на правните и на физичките лица да користат или 
испуштаат води, правото на користење на водите од водните тела и правото на испуштање во 
водните тела, согласно член 23 од Законот, се доделува водно право на правните и на физичките 
лица (во натамошниот текст: водно право) под услови и на начин утврдени со Законот. . 

Концесија - водното право се стекнува и за користење на водите заради вршење на дејност по пат 
на концесија или вршење на потфати за јавно приватно партнерство. Концесијата, односно јавното 
приватно партнерство  не може да се додели без претходно стекнато водно право под услови и на 
начин утврдени со Законот.  
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1.1.1. СУБЈЕКТИ ШТО МОЖАТ ДА РАСПОЛАГААТ СО ВОДНО ПРАВО 

Носител на водно право, согласно член 24 од Законот, може да биде секое домашно или странско 
правно или физичко лице, вклучувајќи ги и органите на државната власт и општините, општините 
во градот Скопје и градот Скопје, под услови и на начин утврдени со Законот за водите. 

Начинот на доделување на право на користење на водите  е регулирано со следниот подзаконски 
акти:  

 Правилник за формата и содржината на образецот на дозволата за користење на вода 

(член 30); 

 Правилник за висината на надоместокот  за обезбедување на водостопански услови за 

проектирање и услови за заштита на водните екосистеми и на екосистемите зависни од 

вода заради изработка на техничка документација и листа на дозволи  (член 31); 

 Правилник за содржината на објавата на барањето за издавање на дозвола за користење 

на вода ( член 35); 

 Член 58 (6) Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со 

 органот на државната управа надлежен за работите од областа на животнатасредина 

поблиску го утврдува начинот на определувањето на висината на еднократниот и 

годишниот надоместок согласно со критериумите од ставовите (4) и (5) на овој член. 

1.2) ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ВОДНО ПРАВО НА ПРИВАТЕН ИНВЕСТИТОР  

Стекнување на водното право-согласно член 26 од Законот, правното или физичкото лице се 
стекнува со водно право врз основа на дозвола за користење на водата и дозвола за испуштање 
во вода, односно дозвола за вадење песок, чакал и камен од коритата и бреговите на 
површинските водни тела (во натамошниот текст: дозвола). Условите, начинот и постапката за 
издавање на дозволата, како и постапката за доделување на концесија за користење на водите  се 
уредуваат со Законот и се опишани подолу. Водното право може да се стекне и со наследување 
(член 27)  

За објектите и за инсталациите за коишто е потребна дозвола за користење на вода, а за кои со 
Законот за животната средина е определено дека се прибавува А- интегрирана еколошка дозвола, 
односно Б- интегрирана еколошка дозвола за инсталации во заштитено подрачје, дозволата се 
прибавува во постапката пропишани со тој закон.  А-интегрираната еколошка дозвола, односно Б-
интегрираната еколошка дозвола, за инсталации во заштитено подрачје, ја заменува дозволата. за 
користење на вода (член 28). 

Чекорите во доделувањето на дозвола за користење на вода се пиркажни во табела бр.1  
Табела  1 Постапка за доделување дозвола за користење на вода  

Подносител на барање за издавање 
дозвола 

Правно или физичко лице. 
 

Претходна постапка: Пред поднесувањето на барањето за издавање на дозвола, 
подносителот на барањето (правно или физичко ливце), согласно 
член 31 од Законот, е должен да побара: 

1)водостопански услови за проектирање; и  
2) услови за заштита на водните екосистеми и на 
екосистемите зависни од вода заради изработка на 
техничка документација. 
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Надлежен орган за издавање на 
условите 

 Министерство за животна средина и просторно планирање 
(МЖСПП) 

 

Рок за доставување на условите до 
барателот 

15 дена од денот на приемот на барањето, со можност за 
продолжување на рокот за уште 15 дена. 

 

Постапка за консултации Барателот може да побара консултација со МЖСПП во врска со 
содржината и обемот на документацијата којашто се доставува со 
барањето за издавање на дозвола (член 32). 
. 

Рок за започнување со консултации 7 дена од денот на приемот на барањето за консултации 

Постапување со барањето за 
издавање дозвола 

Доколку барањето не е комплетно, МЖСПП, согласно член 33 од 
Законот,  во рок не подолг од 30 дена,.  го задолжува барателот да 
го дополни барањето во рок не пократок од 15 дена. Доколку 
барателот не постапи согласно задолжувањето МЖСПП ќе го 
отфрли барањето. Против решението за отфрлање на барањето 
дозволена е жалба до Државна комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. 
МЖСПП по еден примерок од барањето доставува до органите на 
државната управа надлежни за дејностите што ќе се вршат со 
објектот и/или со постројката, како и до градоначалникот на 
општината на чиешто подрачје ќе се изведува објектот и/или 
постројката, кои согласно член 36, 37 и 38 од Законот, доставуваат 
мислење и ставови по повод поднесеното барање.  
 

Изменување и дополнување на 
содржината и обемот на барањето за 
издавање дозвола 

По доставувањето на барањето за издавање дозвола, барателот, 
согласно член 34 од Законот, може да дополнително да достави 
барање за изменување и/или дополнување на содржината и 
обемот на првично доставеното барање.  
 

Објавување на барањето МЖСПП, согласно член 35 од Законот, барањето го објавува во 
најмалку еден дневен весник достапен на целата територија на 
Република Македонија, на својата интернет страница и во 
најмалку еден локален печатен и електронски медиум на 
територијата на општината на која се бара дозвола, со цел 
јавноста да ги изрази своите мислења и забелешки. 
 

Надлежен орган за издавање на 
дозвола 

МЖСПП. 

Рок за издавње на дозвола Не подолго од 3 месеца одподнесувањето на барањето 

Правно дејство на дозволата 
 

Од моментот кога носителот на дозволата ќе достави потврда за 
извршен прегл-ед на објектите и постројките до МЖСПП (член 41) 

Пренос на правата и обврските од 
дозволата 

Носителот на дозволата може, согласно член 42 од Законот, на 
трето лице, да ги пренесе, со или без надоместок, целосно или 
делумно, сите или одделни права и обврски кои произлегуваат од 
дозволата, доколку со тоа не се менува  содржината на дозволата, 
не се нарушува остварувањето на јавниот интерес утврден со 
закон и условите за вршење на дејноста. 

Изменување и дополнување на 
дозволата 
 

Дозволата, согласно член 45 од Законот,  може да се изменува 
или да се дополнува, по службена должност, или на барање на 
носителот на дозволата доколку се промени: 
1) квантитетот и/или квалитетот на водата што се користи или 
2) квантитетот и/или квалитетот на водното тело од коешто се 
користи водата; или 
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3) технолошкиот процес на работа. 

Времетраење на дозволата 
 

Дозволата, согласно член 46 од Законот,  се издава на определено 
време во зависност од видот на водостопанскиот објект, но не 
подолго од 10 години, освен дозволатa за вадење песок, чакал и 
камен од коритата и бреговите на површинските водни тела која 
се издава со времетраење не подолго од 2 години. 
(2) По исклучок, дозволата се издава за време подолго, доколку 
истата се прибавува во постапката за доделување на концесија за 
дејностите кои се остваруваат со користење на води и тоа за 
времетраењето на концесијата. 
Времетраењето на дозволата започнува 
со моментот на започнување на правното дејство на дозволата.  
Барање за продолжување на времетраењето на дозволата, 
носителот на дозволата е должен да поднесе најдоцна шест 
месеца пред истекот на важноста на дозволата,  согласно со 
постапката 
утврдена во членот 34 од Законот за изменување и доплнување 
на содржината и обемот на барањето.  

Престанок на дозволата 
 

Согласно член 47 од Законот, дозволата престанува, ако: 
1) истече рокот на важноста на дозволата; 
2) корисникот се откажал од правата утврдени со дозволата; 
3) не се започне со изградба, реконструкција или доградба на 
објектите и 
постројките од дозволата во рок од најмалку две години од денот 
на издавањето 
на дозволата; 
4) не се завршат работите и активностите за изградба, одржување, 
експлоатација, изменување, проширување, рехабилитација или 
затворање на 
изградени водостопански и други објекти во рокот определен со 
дозволата; 
5) водата, без оправдани причини, не се користи и/или испушта 
континуирано во 
период од две години во текот на времетраењето на дозволата; 
6) врз основа на барањето за согласност за преносот на правата и 
обврските од дозволат се утврди дека со преносот на дозволата 
не се исполнети условите за пренос.  
7) издадената дозвола не е во согласност со измените и 
дополнувањата на 
плановите за управување со речните сливови; 
8) доколку настапи смрт на физичкото лице без наследници или 
9) ликвидација на носителот на дозволата. 
 

 
  

1.3)ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА 

Дејности за кои се доделува концесија за користење на води-стопански дејности кои се 
остваруваат со користење на водата од површинските и подземните водни тела, согласно член 53 
од Законот, може да се вршат преку доделување на концесија и јавно приватно партнерство (во 
натамошниот текст: концесија) на определено време на домашно и странско правно и физичко 
лице. 
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Концесијата се доделува за: 

1) производство на електрична енергија во хидроелектрични централи; 
2) флаширање на вода за комерцијални потреби; 
3) одгледување на риби и водни птици; 
4) езерски сообраќа;ј и 
5) давање на туристички, спортски и други рекреативни услуги со изградба на 

трајни објекти.  
 

Однос меѓу концесијата и дозволата за користење на вода- услов за склучување на концесискиот 
договор е прибавување на дозвола за користење на вода, што задолжително се наведува во 
јавниот повик за доставување на понуди за доделување на концесијата.  Дозволата за користење 
нема да произведува правно дејство доколку не се склучи концесискиот договор (член 56). 
 

 Вид на постапка (концесии, ЈПП, друго) 

Концедент-во име на Република Македонија, концесијата ја дава Владата на Република 
Македонија, а постапката ја спроведува МЖСПП (член 54). 

Јавен конкурс-концесијата се спроведува по пат на јавен повик  согласно одредбите на Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство (член 55). Со добивањето на концесијата по пат на јавен 
конкурс, прво рангираниот се стекнува со дозвола за користење на вода во согласност со Законот. 

Времетраење на концесијата – согласно член 57 од Законот, времетраењето на концесијата се 
утрдува со концесискиот договор при што најдолгиот период изнесува:  

1) за производство на електрична енергија во хидроелектрични централи:  

- со моќност над 10 МW до 70 години, 
- со моќност од 2 до 10 МW до 50 години и 
- со моќност до 2 МW до 30 години; 

2) флаширање на вода за комерцијални потреби, без оглед дали се работи за зафаќање на вода 
од површинско или подземно водно тело до 20 години; 

Времетраењето на дозволата за користење на водата не смее да биде подолго од времетраењето 
на концесискиот договор, определено во согласност со овој закон. Како почеток на концесијата се 
смета денот на склучувањето на концесискиот договор. 

Концесиски надоместок - покрај надоместокот кој се плаќа за користење на водата врз основа на 
дозволата за користење на водата и други надоместоци утврдени со закон, концесионерот, 
согласно член 58 од Законот, плаќа концесиски надоместок во зависност од видот на трговската 
дејност. Висината на надоместокот за секоја дејност се утврдува во концесискиот договор. 
Надоместокот за концесија за користење на водата, се состои од два дела, и тоа: 

- еднократен надоместок кој се плаќа со доделување на концесијата; и 
- годишен надоместок. 

Пренос на концесијата- Договорот за концесија може да се пренесе во согласност со одредбите 
од Законот за концесии и јавно приватно партнесртво, доколку се пренесат правата и обврските за 
користење на водата утврдени во дозволата за користење на водата (член 59)..  

Престанок на концесијата-  Концесијата престанува да важи: 

1) доколку му биде одземена дозволата за користење на вода; 
2) во случаите предвидени со Законот за концесии и јавно приватно партнесртво. 
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Со престанокот на концесијата престанува и дозволата за користење на водата. 

1.4) НАДОМЕСТОЦИ- ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ВОДИТЕ 

 Трошоци за доделување право на користење и концесија 

 
Надоместок за обезбедување на информации – МЖСПП наплатува надоместок за обезбедување 
на  водостопански услови за проектирање и  условите за заштита на водните екосистеми и на  
екосистемите зависни од вода заради изработка на техничка документацијa, како и за листата 
на дозволи коишто се издадени во согласност со Законот, на подрачјето каде што се планира 
локацијата на објектот. Висината на надоместокот не треба да ги надминува стварните трошоци за 
нивно обезбедување, изготвување и доставување (член 31) 

Надоместок за објава – Барателот на дозвола за користење на вода ги сноси трошоците за 
објавување на барањето и учество на јавноста во постапката за издавање на дозволата (член 35) 

Надоместок за подигање на тендерска документација-  во случај на доделување на договор за 
воспоставување на концесија, доколку тендерскта документација не е достапна по електронски 
пат 

 Трошоци за искористување на водите  

 

Табела  2 Надоместокот за користење на вода (член 213) 

Вид на надоместок Висина на надоместокот 

Надоместокот што се плаќа за користење на 
вода при прозводство на електрична енергија. 
Обврзник за плаќање и пресметување на 
надоместокот е правното лице кое произведува 
електрична енергија. 
Обврзникот е должен еднаш месечно да го уплати 
наплатениот надоместок на посебна уплатна сметка 
во рамките на трезорската сметка (став 9). 

- 1% од производствената цена на еден 
киловат час на прагот на електраната кај 
хидроелектричните централи и 
- 0,5% од производната цена на еден 
киловат час на прагот на електраната 
кај термоелектричните централи. 
 

Надоместокот што се плаќа за користење на 
вода за топлинска енергија од геотермални води. 
Обврзник за плаќање и пресметување на 
надоместокот е правното или физичкото лице 
носител на дозволата за користење на геотермалните 
води. 
Обврзникот е должен да го уплати надоместокот 
најдоцна 30 дена од денот на искористувањето на 
геотермалната вода, а го уплатува на посебна уплатна 
сметка во рамките на трезорската сметка, еднаш 
месечно (став 13). 

- 7    денари за метар кубен 

искористена вода. 

- 2,1 денари доколку има систем со кој 

се обезбедува враќање на 

искористената геотермална вода во 

водното тело од каде што се црпи. 

 

 
 

Концесиски надоместок (член 58) 
 

(1) Покрај надоместокот кој се плаќа за користење на водата врз основа на дозволата за 
користење на водата, концесионерот плаќа концесиски надоместок во зависност од видот на 
трговската дејност. Висината на надоместокот за секоја дејност се утврдува во концесискиот 
договор. 
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(2) Надоместокот за концесија за користење на водата, се состои од два дела, и тоа: 

- еднократен надоместок кој се плаќа со доделување на концесијата  
- годишен надоместок кој се плаќа секоја година за времетраењето на 
концесискиот договор. 

(3) По исклучок од ставот (2) надоместокот за концесија за користење на вода за 
производство на електрична енергија од електрани со инсталирана моќност над 10 MW се 
состои само од годишен надоместок кој се плаќа за секоја година од времетраењето на 
концесискиот договор. 

(4) Висината на годишниот надоместок за користење на вода во зависност од видот на трговската 
дејност, се определува врз основа на следниве критериуми: 

- за производство на електрична енергија - како процент од остварената просечна цена 
на произведената електрична енергија, 

 (5) Висината на еднократниот надоместок за концесија за користење на вода се определува како 
процент или повеќекратен износ од пресметаниот или проценетиот годишен износ на годишниот 
надоместок.“ 

Висината на еднократниот надоместок за концесија за: 

1) производство на електрична енергија не треба да биде помал од 
десеттострукиот износ на годишниот надоместок според процената за 
остварувањето во првата година на користење; 

Висината на годишниот надоместокот за концесија за: 

1) производство на електрична енергија е процент од остварената просечна цена на 
произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од 
електраната во секоја година на користење, но не помалку од 2 %; 

 

2) ДРЖАВНО ЗЕМЈИШТЕ 

2.1 ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА 

 можни начини на користење на државно земјиште 

 
Градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, согласно член 14 од Законот за  
градежното земјиште ((„Службен весник на  Република Македонија“ број 17/11, 53/11, 144/12 и 
25/13)  може да се:  

 отуѓи,  
 да се даде на користење заради давање на концесија или јавно приватно 

партнерство,  
 да се даде под долготраен закуп (најмалку 5, а нјмногу 99 години),  
 под краткотраен закуп (најмногу до 5 години),  
 да се разменува, и  
 на него да се востановат други стварни права 

 
Отуѓување и давање под долготраен и краткотраен закуп со:  
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Јавно наддавање  

Согласно член 15 став 3 од Законот за градежното земјиште (во натамошкиот закон), со јавно  
наддавање  градежното  земјиште  сопственост  на   Република Македонија се отуѓува и дава 
под долготраен закуп кога: 

-  градежното земјиште во рамките на градежна парцела е во целост сопственост 
на Република Македонија без товари и ограничувања и 

-  повеќе од 70% од вкупната површина на градежната парцела е сопственост на 

Република Македонија без товари и 
ограничувања   

         
Непосредна спогодба 

Согласно член 15 став 4 од Законот, со непосредна  спогодба  градежното  земјиште  сопственост  
на Република Македонија се отуѓува во следниве случаи: 

- на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-
техничка   документација   и   запишани  во  јавната   книга  на недвижности кои не 
поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежното земјиште и 

- на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-
техничка документација на градежно земјиште на кое имаат засновано право на  

долготраен  закуп,  доколку  објектите  се  изградени  согласно  со урбанистички план 

или урбанистичка планска документација и доколку ја имаат исплатено закупнината за 
тековната година и другите давачки кои произлегуваат од договорот за долготраен закуп. 

Краткотраен закуп.На постапката за давање под краткотраен закуп, соодветно се применуваат 
одредбите кои се однесуваат на постапката за отуѓување и давање под долготраен закуп по пат 
на јавно наддавање. 

 
Цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија при отуѓување и закуп 

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија при отуѓување и закуп, согласно 
член 18 од Законот, се плаќа во денари, а цената е утврдена со Уредба на Владата на Република 
Македонија Сл весник бр.3/2013 

Право на користење на градежно земјиште за концесија или јавно приватно партнерство 

Заради давање на концесија или јавно приватно партнерство согласно со закон за изградба 
на објекти или вршење на дејности односно давање на услуги, градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија, согласно член 20 од Законот, се дава на користење за период за кој 
се доделува концесијата или јавното приватно партнерство. 

Правото од ставот (1) на овој член престанува со истекот на периодот за кој е доделена 
концесијата или јавното приватно партнерство или по престанок на концесијата или јавното 
приватно партнерство. 

Владата на Република Македонија на барање на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје заради спроведување на постапки за концесија или јавно приватно партнерство, 
како и на барање на други субјекти кои согласно со закон имаат право да спроведуваат 
постапки за јавно приватно партнерство, може да им даде на користење градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија. 
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2.1.1.СУБЈЕКТИ ШТО МОЖАТ ДА КОРИСТАТ ДРЖАВНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

Градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија, во сопственост на 
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и во сопственост на домашни и странски 
физички и правни лица, под услови утврдени со овој и друг закон. 

На градежно земјиште може да се заснова право на долготраен закуп во корист на 
домашни и странски физички и правни лица. 

Уредба за изменување на уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост  

2.2) ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПРИВАТЕН ИНВЕСТИТОР 

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија се доделува на приватен 
инвестититор преку: 

 Јавен повик и непосредна спогодба; 

 Одлука на Владата на Република Македонија за давање на користење заради 

давање на концесија или јавно приватно партнерство 

 Чекорите што треба да се следат во доделувањето 

Отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија по пат на јавно наддавање  (член 47) 

1)Објава  

2)Писмена пријава за учество на јавно наддавање  

Согласно член 55 од Законот, учеството на јавното наддавање заинтересираните правни и 
физички лица го потврдуваат со поднесување на писмена пријава за учество на јавно 
наддавање во која се наведени податоците за која градежна парцела се однесува пријавата, за 
подносителот на пријавата, како и за трансакциона или жиро-сметка на која ќе биде вратен 
депозитот за учество на јавното наддавање. 

Доколку предмет на објавата се повеќе градежни парцели, а учесникот е заинтересиран за  

интернет страницата наведена во објавата со корисничкото име и шифрата за учество на јавното 
наддавање, по што имаат право да учествуваат на јавното наддавање. 

3)  Депозит за учество на јавното надавање 
 
Депозитот за учество на јавно наддавање се враќа на подносителот на пријавата за учество на 
јавното наддавање, во целост, во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање. 

Депозитот за учество на јавно наддавање на најповолниот понудувач му се враќа намален за 
процент од 10%, одреден за трошоци на постапката, во рок од 15 дена од денот на уплатата на 
вкупната сума постигната на јавното наддавање за отуѓување на градежното земјиште, односно 
за едногодишна закупнина. 

2.3 ) НАДОМЕСТОЦИ- ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕТО 

Трошоци за доделување право на користење 

Висината на трошоците за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп е 
пропишана со Уредбата  за висината на цената на градежното земјиште сопственост на 
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Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување и давање под закуп (Сл. весник на РМ бр. 102/2011). 

 Трошоци искористување на земјиштето,   

Сопствениците на градежно земјиште плаќаат данок на имот по стапка утврдена од општината на 
чие подрачје се наоѓа недвижноста. 

 Други трошоци ( одржување) 

Трошоци за уредување на градежното земјиште со комунална инфраструктура, во случај ако 
сопственикот има намера да гради на земјиштето. 

3) БИОМАСА ОД ШУМИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛИЕТО  

3.1 ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА 

Согласно Законот за шумите (Сл. весник на РМ бр.  4/09 24/11, 53/11 , 25/13,79/13, 147/13 и 43/14) 
користење на шумите  е сеча на дрвја и производство на шумски сортименти, користење на 
отпадот од сеча, други шумски производ и (шумски плодови, лековити растенија или нивни 
делови, печурки, лишаи, мов, семе, смола, камен и друго), промет на дрво и други шумски 
производи, како и користење на шумите за туризам, лов и рекреација. 

3.1.1.СУБЈЕКТИ ШТО МОЖАТ ДА КОРИСТАТ ШУМИ И ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ  

Корисници на шуми - се правни лица, односно јавните претпријатија и/или стопански субјекти кои 
со овој или друг закон стекнале право на користење на државните шуми. 

3.2) ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ШУМИ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИВАТЕН ИНВЕСТИТОР 

Субјектите кои стопанисуваат со шумите можат врз основа на склучен договор, со надоместок да 
го отстапат користењето, односно собирањето на други шумски производи во шума на други 
правни и физички лица за стопанска намена по претходна согласност на органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на шумарството. Користењето, односно собирањето на 
други шумски производи во шума согласно член 72 од Законот за шумите, може да се врши само 
ако тоа е предвидено со посебниот план. 

Шумски производи се сите производи во шума и на шумско земјиште, вклучувајќи и шумски дрвја 
и грмушки и сите нивни делови, биомаса на целата шумска вегетација, цветови, семе, плодови, 
кора, корења, мов, папрат, треви, трска, цвеќе, лековити-ароматични и јадливи растенија, други 
растенија и нивните  делови, печурки, мед, смола, листинец, трева и сено, дивеч и другите 
животни кои живеат во шума, тресет и хумус; 

3.3 ) НАДОМЕСТОЦИ- ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕТО   

Не постои дефиниран систем и првана рамка за доделување на шумите , како ни правилници за 

трошоците за доделување и искористување на шумите. Согласно Стратегијата за нергетика на РМ 

до 2030 година се планира зголемување на учеството биомасата како извор на енергија. Сепак 

користењето на суровините и отпадоците од шумите како извори на енергија е отстапено на 

договарање според пазарните услови за висината на нивната цена.  
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4) Геотермална енергија  

4.1. ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА  

Геотермалната енергија спаѓа во обновливите извори на енергија и за неа важат законските и 
подзаконските акти за обновливи извори на енергија. Имајќи предвид дека геотермалната  вода е 
еден вид минерална суровина, регулирањето на изтражувањето и експлоатацијата на 
геотермалните води се врши со Законот за минерални суровини (Сл. Весник на РМ 24/07) и 
Законот за енергетика Сл Весник на РМ 16/2011). Тоа се во основа двата закона кои се во 
надлежност на Министерството за економија. Кон ова би се додале и Законот за води кој е во 
надлежност на Министерството за животна средина и просторно планирање и Законот за 
концесии, како општи закони. Правилници и други подзаконски акти се во надлежност на 
претходно наведените министерства.3 

Користењето на геотермална енергија може да биде за топлинска енергија и за производство на 
електрична енергија, спроведувањето на регулативата е во надлежност на Регулаторната комисија 
за енергетика. 

4.1.1. СУБЈЕКТИ ШТО МОЖАТ ДА ИСТРАЖУВААТ И ЕКСПЛАТИРААТ ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА 

Носител на Правото  за  вршење  на  детални геолошки истражувања за геотермални води, може 

да биде секое домашно или странско правно или физичко лице, вклучувајќи ги и органите на 

државната власт и општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, под услови и на начин 

утврдени со Законот за минерални суровини.  

Во  член  10  од  Законот  за  минерални  суровини  е  предвидено  дека  Правото  за  вршење  на  

детални геолошки истражувања за геотермални води се стекнува со добивање дозвола за вршење 

на детални геолошки истражувања.  Дозволата  за  вршење  детални  геолошки  истражувања  ја  

издава  органот  на  државната  управа надлежен за вршање на работите од областа на 

минералните суровини односно Министерството за економија, Секторот за минерални суровини. 

Во истиот закон е уредено приоритетното право за доделување на дозвола за вршење детални 

геолошки истражувања ( член  12), просторот  за вршење детални геолошки истражувања (член 

14) и сопственоста на  резултатите од деталните геолошки истражувања ( член 21) 

4.2 ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА  

Во    Законот  за  минерални  суровини   е  регулирана  Концесијата  за  експлоатација  на 
минералните  суровини, каде  е  предвидено  дека  право  за  вршење  на  експлоатација  на  
минерални  суровини  – геотермални води се стекнува со добивање концесија за експлоатација на 
минерални суровини.Концесија за експлоатација на минерални суровини – геотермални води 
доделува Владата, т.е. концедентот. Како концесионер може  да  се  појави  секое  физичко  и  
правно  лице,  но  исто  така  како  добра  можност  е  дадена  да  може  да  се појави како 
концесионер и странско правно лице кое има регистрирано подружница во Централниот регистар 
на Република Македонија и кој исто така ги исполнува условите согласно Законот за енергетика. 

                                                            
3 Проф д-р Панов З. д-р Илиевски А. и  м-р Гуев Г (2011) Анализа на регулативатa за истражување, 
експлоатација и користење на геотермалната вода во Република Македонија“ стр.87 
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Со  концесијата,  концедентот  на  концесионерот  му  ги отстапува минералнитесуровини кои се 
во сопственост на концедентот, заради нивна експлоатација на определен простор на определен 
временски период на сметка и ризик на концесионерот. Концесија за експлоатација на минерални 
суровини се доделува на  определен  простор  (не  поголем  од  просторот  во  Дозволата  за  
истражување),  а  врз  основа  на  приложената  студија за оправданоста на бараната 
концесија,односно концесискиот проект и елаборатот за извршените детални геолошки  
истражувања.  Земјиштето  опфатено  со  просторот  за  концесија  за  експлоатација  може  да  
биде  во државна и приватна сопственост. Самата експлоатација на минерални суровини се врши 
на определен простор, дефиниран со главниот и дополнителниот рударски проект за 
експлоатација на минерални суровини. 

Временскиот период на концесијата за  експлоатација  на  минерални  суровини  е  до  30  години  
со  можност  за  продолжување  за  уште  еден  период.  

Доделувањето на концесијата за експлоатација на минерални суровини може да се изврши врз 
основа на јавен конкурс или по барање на заинтересирани лица. Концесијата за експлоатација на 
геотермални води може да се  пренесува  целосно  или  делумно  со  донесување  на  одлука  од  
страна  на  концедентот.Во  одлуката  може  да се предвиди и пренос на правата од концесијата во 
корист на заемодавачите, како средство за обезбедување на нивното побарување кон 
концесионерот, но предметот на концесијата за експлоатација не смее да се даде под закуп.Со 
преносот на концесијата, концесионерот ги стекнува правата и обврските кои произлегуваат од 
издадените дозволи и одобренија од надлежните органи. 

4.3) НАДОМЕСТОЦИ- ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ГЕОТЕРМАЛНИТЕ ВОДИ  

За издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања се плаќа: 

 надоместок во висина од 60.000,00 денари за вршење детални геолошки истражувања на 

минерални и подземни води, а се плаќа по издавање на дозволата или пред склучување 

на догворот за концесија 

Концесионерот за експлоатација на геотермални води е должен да плаќа: 

a) годишен надоместок за користење на просторот доделен со концесијата за експлоатација  

 на геотермална вода во износ од 200.000,00 ден/км2 

б) надоместок за експлоатација на минерална суровина 

 според просечната месечна температура  на водата4 

5) Сончева енергија и ветар 

Сонцето и ветерот како обновлива енергија не подлежат на законска регулатива за правото на 
нивно користење.  Нивно користење за производство на електрична енергија е регулиран со 
Законот за енергетика ( Сл весник16/2011). 

                                                            
4 Влада на Република Макеоднија, Тарифник за утврдување на висината на надоместоците за издавање 
на дозволи и концесии за вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на 
минерални суровини (Службен весник бр.72/07, 19/09, 105/09, 60/10, 94/10, 12/12 и 53/12)  
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5.1. ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА  

Политиката за нивно искористување ја утврдува Владата преку Стратегијата за обновливи извори 
на енергија што се носи на секои пет години, а во која се утврдува обемот и динамиката за 
зголемување на учеството на обновливите извори на енергија во бруто финлната потрошувачка на 
енергија се дефинираат мерки за поддршка на искористувањето на обновливите извори на 
енергија. Од наведените шест мерки во Законот пркаично спорведување имаат мерките за 
задолќителен откуп на електричната енергија, издавање гаранции за потеклото на електричната 
енергија и повластени тарифи за откуп на електричната енергија. 

Планирањето на мерите се врши според Акциоскиот план за обновливи извори на енергија што се 
носи на секои 2 години, а спроведувањето на мерките се планира на годишно ниво во рамки на 
извршувањето на буџетот.   

5.1.1 СИБЈЕКТИ 

Согласно Законот за енергетика (член 5) дејноста можат да ја вршат домашни и странски лица 
доколку стекнат лиценца за вршење енергетска дејност. 

5.2. ПОСТАПКИ И ТРОШОЦИ  

Постапките за производство на електрична енергија од сончева енергија и ветер се однесуваат на 
добивање на дозвола за градба, дозвола за употреба на објектот , стекнување лиценца за 
енергетска дејност, дбивање гаранција за потеклото на електричната енергија и добивање статус 
на повластен производител со одлука за користење на повластена тарифа. 

Трошоците за спроведување на овие постапки за дадени во вториот дел од материјалот, преглед 
на фискалниот систем за произодство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Б) ПРЕГЛЕД НА ФИСКАЛНИОТ СИСТЕМ за производство на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

Според член 4 од Законот за енергетика (Сл.Весник бр 16/2011) дефинирани се 22 дејности од 

областа на енергетиката, кои можат да ги вршат домашни и странски лица врз основа на лиценца 

издадена од Регулаторната комисија за енергетика. Лиценците се издаваат за секоја дејност 

поединечно. 

Овој преглед на фискалниот систем се однесува само на две дејности:  производство на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија и производство на топлинска енергија. 

Намерата е да се прикажат фискалните давачки за инвеститорот за занимавање со дејноста, со 

што би можел да го планира обемот на инвестицијата и профитабилноста од работењето во 

дејноста. 

Производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија може да биде според 

следните видови на постројки за производство на електрична енергија5: 

a) хидроелектроцентрали,  

b) ветерни електроцентрали 

c) сончеви електроцентрали 

d) електроцентрали на биомаса 

e) електроцентрали на биогас добиени од биомаса 

f) геотермални електроцентрали 

Кај сите горенаведени постројки фискалните давачки и стимулативните мерки за производство се 

дефинирани за  две категории на објекти: со инсталиран капацитет под 1 MW и инсталиран 

капацитет над 1 MW, а за простројките со инсталиран капацитет над 10 MW потребно е да се 

добие посебно овластување за изградба на објектот. 

Инвеститорот за секој вид на постројка треба да помине три главни активности во подготовките за 

спроведување на дејноста производство на електрична енергија од ОИЕ  

1. Подготовка на постројките за производство на електрична енергија 

2. Документи за извршување на дејноста  

3. Водење на бизнис - производство на електрична енергија од ОИЕ  

Анализите  на расходната страна на инвестициите во постројките за производство на електрична 

енергија направена се според трошоците што треба да се направат во секоја од овие три главни 

активности6 во бавењето со дејноста производство на електрична енергија од ОИЕ.  

                                                            
5 Министерство за економија (2011) „Правилник за обновливи извори на енергија“ член 3, стр,2, Сл.Весник 
на РМ бр.113/2011 
6 Агенција за енерегетика на РМ (2013) „Прирачник за постапката за изградба на електрани за 
производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија“, стр.13-14;  www.ea.gov.mk 
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1. Развој на проект  за производство на електрична енергија и 

обезбедување потребна документација за изградба на постојката 

Фискалните давачки во развојот на проектот за производство на електрична енергија  се 

однесуваат на  обезбедувањето на три услови: регистриран правен субјект, земјиште за градба на 

објект со приклучок на дистрибутивниот систем и  одобрение за градба. Обезбедувањето на овие 

услови е поврзано со трошоци за инвеститорот и тие се презентирани понатаму во текстот.  

1.1. РЕГИСТРИРАН ПРАВЕН СУБЈЕКТ 

Инвеститорот за изградбата на постројка и обавување на дејноста е обврзан да регистрира правен 

субјект. Странскиот инвеститор е должен да регистрира подржужница во Р.Македонија. Според 

тоа трошоците за овој услов се: 

 15.350,00 денари за регистрирање во централниот трговски регистар на Р.Македонија 

 10.000,00 денари за подготовка на документација7 и  

 3.850 денари за упис во трговски регистер 

 1.500,00 денари за упис на директна инвестиција8   

За отпочнување на постапката за изградба на постројка во потребна е предфизибилити студија 

(студија за исплатливост) која вклучува анализа на местоположбата и цената на чинење на 

приклучокот кон дистрибутивната мрежа9.  Овие трошоци вообичаено се однесуваат на 

анагажирање консултантската куќа:  

 300.000,00 денари за изработка на предфизибилити студија, цената варира во зависност 

од моќноста на објектот. 

Вкупните трошоци за регистрација на правен субјект со изработена предфизибилити студија 

изнесуваат околу 315.250 денари. 

1.2 ЗЕМЈИШТЕ СО ПРИКЛУЧОК НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ 

Инвеститорот е должен да обезбеди земјиште за изградба на постројката и на него да изгради 

приклучок на дистрибутивниот систем. Тоа е поврзано со следните видови трошоци. 

а) земјиштето може да биде обезбедено преку  

 закуп на државно земјиште чија цена изнесува од 1 до 4 евра/ха;10 преку купување 

државно  земјиште од 20 до 40 евра/м2. Обезбедувањето на државно земјиште е можно 

                                                            
7 Од истражување на цените на адвокатските канцеларии во Скопје 
8 Извор: тарифник на централен регистер. 
https://www.crm.com.mk/DS/download/Registers_document_forms/tarifa2.pdf  
9 Агенција за енерегетика на РМ (2013) „Прирачник за постапката за изградба на електрани за 
производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија“, стр. 3;  www.ea.gov.mk 
10 Извор: објавени огласи http://ffrm.org.mk/ 
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преку: јавно наддавање; непосредна спогодба со надомест; или доделување на 

земјиштето од надлежен орган со надомест; 

 Купување на приватно земјште, чија цена се движи од 20-100 евра /м2 , кое се уредува 

според законот за сопственост и други стварни права11  

б) Согласност за приклучок на дистрибутивниот систем се обезбедува од ЕВН Македонија  и ги 

вклучува следните трошоци  

 Барање до ЕВН Македонија 12 цена за стандарден приклучок со ДДВ 30.225,00 денари ,. 

Кон ова потребни се следните документи во прилог на барањето: 

 Одобрение за градба од општината; 

 Извод од катастарски план, од катастар на РМ, 250,00 ден 

 Доказ за сопственост ( имотен лист).; 200,00 ден 

в) Проектирање и/или изведување на надворешниот приклучок може да го направи самиот 

инвеститор или да обезбеди овластена фирма од ЕВН  

 600.000 до 12.000.000 денари зависно од оддалеченоста на земјиштето од местото за 

приклучување на дистрибутивниот систем  

1.3. ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДБА  

Добивањето на одобрението за градба е условено од обезбедувањето на овластувања, решенија 

и одобренија од надлежните државни органи и тоа: 

в) Овластување за изградба на објекти13 за производство на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија, со номинална моќ над 10MW, го издава Владата на РМ. 

г) Решение за одобрување на еко-елаборат за влијание врз животната средина е поврзано со 

следните трошоци: 

 500 до 2.000 евра14 за изготвување на еко-студии или еко-елаборат за влијание врз 

животната средина од страна на овластен конуслтант:  

 1.250 ден,  Решение за одобрување на елаборатот со согласност на студијата за оцена на 

влијанието на проектот и позитивно мислење за елаборат за заштита на животната 

средина, Минстерство за животна средина. 

д) Одобрение за градба, опфаќа трошоци за добивање на одобрението, трошоци за обезбедување 

на бараните документи и платен надоместок за уредување на градежно земјиште. 

 Трошоци за одобрение за градба на: 

                                                            
11 Сл. Весник на РМ, 18/01, 92/08, 139/09, 35/10 
12 ЕВН (2014) „Каталог на цени на услугите “ стр. 2,  http://www.evn.mk/Business-customers/Produkti-i-
ceni/Ancillary-services.aspx 
13 Ова овластување не е потребно за изградба на објект до  10 MW 
14 Конткти со овалстени консултанти 
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 3.550,00  денари за објектите од 1 категорија (инсталиран капацитет еднаков и 

поголем од 1 MW) го издава надлежното министерство, односно Министерството 

за транспорт и врски,  

 2/750 денари за објектите од 2 категорија (инсталиран капацитет помал од 1 MW) 

го издава градоначалникот на општината или градоначалниците на општините на 

градот Скопје 

 Трошоци за обезбедување на потребните документи: 

 2.550 денари за утврдување на локациски услови  

 1.250,00 денари  за Извод од детален урбанистички план , општина, . 

 10.000 евра за архитектонско-урбанистички проект заверен од надлежен 

орган 

 50  денари такса за основен проект ( со сите фази: машинство, електро и 

градежништво) во три примероци, 

 доказ за право на градење,имотен лист 

 геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште, 250.00 

денарии плус 11,50 днари за секој м2 од катастарската парцела 

 30 до 120 евра  м2  за  плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште. 

Покрај трошоците за стекнување на бараниот услов за обезбедување земјиште со приклучок на 

дистибутивниот систем инвеститорот вложува и време за добивање на документите.15 

2. Документи за обавување на дејноста 

Потребните документи за извршување на дејноста се донесуваат на одобренија за употреба на 

објектот, лиценци за вршење енергетска дејност, решение за повластен производител и упис во 

регистрите.  

2.1. ОДОБРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА ГРАДБАТА  

Постријката за производство на електрична енергија се става во употреба по добивање на 

одобрение за употреба на градбата16. Одобрение за употреба на градба, го издава соодветен 

надлежен орган во зависност од категоризацијата на објектот. 

 50  денари за поднесување барање за ставање на градбата во употреба 

По издавање на одобрението за употреба од надлежниот орган, изведувачот и инвеститорот 

вршат примопредавање на  градежниот  објект  и  за  тоа  составуваат  записник.  

                                                            
15 Агенција за енергетика на РМ ( 2013), Временска рамка за обезбедување на потребните документи....“ 
www.ea.gov.mk 
16 Издавањето е според член 88 од законот за градба ( Сл/Весник на РМ бр.39/12) 
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2.2. ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

Лиценцата за вршење на дејноста може да биде времена лиценца  и долгорочна.  

 2.2.1. ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА   

Временета лиценца се бара  пред  добивање  на одобрение  за  употреба  на  енергетскиот објект,  

или  пред  добивање на  извештај  за извршен технички  преглед  од  надзорниот  инженер  за  

објектите  за кои не е потребно издавање на одобрение за употреба. Времената лиценца ја издава 

регулаторната комисија за енергетика.  

 500 евра  за поднесување на барање со потребната документација. 

Таа се издава само еднаш во времетраење од максимум 9 месеци, со можност за еднократно 

продолжување за најмногу 6 месеци. 

 2.2.1. ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ,  

Согласно  Законот  за  енергетика, за  вршењето  на енергетска  дејност  производство  на 

електрична  енергија потребна  е  Лиценца  за  вршење  на  енергетска  дејност производство на 

електрична енергија од обновливи извори на  енергија  чие  издавање  е  во  надлежност  на 

Регулаторната  комисија  за  енергетка  на  Република17 

Трошоците за добивање на лиценцата се однесуваат на: 

 5.000 до 10.000 денари за објавување на барањето во дневен печат, најмалку  во  еден од  

весниците  што  се  издаваат  на македонски  јазик  и  во  весниците  што  се  издаваат  на 

јазикот  што  го  зборуваат  најмалку  20%  од  граѓаните  кои зборуваат службен јазик 

различен од македонскиот јазик 

 500 евра  за Уверение за издадена лиценца18,  

2.3. СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 

Статусот на повластен производител може да биде обезбедено со привремено решение и со 

решение за повластен производител со одлука за користење на повластена тарифа.  

2.3.1.  ПРИВРЕМЕНО РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС ЗА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА 

енергија од ОИЕ 

Овој статус се обезбедува доколку електроцентралата произведува електрична енергија од 

обновливи извори на енергија, производната  постројка  ги  задоволува  барањата за  висината  на 

инсталирана моќност и збирот  на  инсталираната  моќност  на електроцентралата  и  вкупната  

инсталирана  моќност на електроцентралите од ист тип што до тој момент се заведени  во  

регистарот  на повластени  производители не  ја  надминува  вкупната  инсталирана  моќност  на 

повластени  производители  од  тој  тип.  

  50 денари за издавање на привременото Решение за повластен производител19  

                                                            
17 Условите  за  издавање  на лиценцата  за производство  на  електрична  енергија  се  утврдени  со 
Правилник  за  лиценци  за вршење  на  енергетски  дејности (Сл. Весник на  РМ,  бр. 143/11) 
18 Регулаторна Комсиија за енергетика на рМ, http://www.erc.org.mk/ 
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2.3.2.РЕШЕНИЕ ЗА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ СООДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА  

Носителот  на  привремено  решение  за  стекнување  на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од  обновливи  извори  на  енергија доставува барање  до  
Регулаторната  комисија  за енергетика  за  издавање  на решение  за  стекнување  на  статус  на  
повластен производител  на  електрична  енергија  произведена  од ОИЕ  и  истовремено  да  
достави барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија. 

 50 денари за издавање на Решение за повластен производител и одлука за користење 

повластена тарифа20 

По добивањето на решението повластениот произодител е должен да склучи догворо за откуп на 

произведената електрична енергија. 

3.4. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР СО ОПЕРАТОРОТ НА ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

Согласно Законот за енергетика  целото количество на електрична енергија произведена  од 
повластени производители на електрична енергија (ППЕЕ)  ќе  биде  откупена  од страна  на  
Операторот  на  пазарот  на  електрична енергија (МЕПСО). 

ППЕЕ е должен во рок од пет (5) дена  од  денот  на стапување на  сила  на  решението  за 
повластен  производител  издадено  од  РКЕ  да  достави барање  до  ОПЕЕ (МЕПСО) за склучување  
на  договор  за откуп на електрична енергија. 

3.5. УПИС ВО РЕГИСТРИ 

Производителот на електрична енергија од ОИЕ  треба да се упише во соодветните регистри за 

користење на овластена тарифа.   

а) Уписот во Регистарат на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ 

се врши со добивањето на лиценца за вршење на дејноста, и со тоа барање се покриваат 

трошоците за упис во регистарот. Регистарот е достапен на веб страната на АЕРМ.  

б)  Упис во регистарот на Гаранции за потеклото на електричната енергија произведена во РМ 

е поврзана со поднесување на барање. Трошоците  за издавање гаранции и упис во регистарот  

изнесуваат до 600 евра  и се прикажани во  табела 6.  

в) Уписот во Регистар на повластени производители на електрична енергија од  ОИЕ се врши во 

постапката за донесување одлука за користење повластена тарифа. Трошоците се однесуваат на 

издавање на потврда за утврдување на исполнувањето на условите и инсталираната моќност на 

постројките за обновливи извори на енергија при стекнување на статус на повластен 

производител. Цената е изразена во бодови  и изнесува 900 бода, (900 евра)1 бод =1,0 евро и 

прикажана е во табела бр 7. 

                                                                                                                                                                                                
19 Министерство за економија ( 2009) , „Правилник за начинот на стекнување на правото за повластен 
производител на електрична енергија произведена од ОИЕ“  Сл весник на РМ бр.29/2009. 
20 Влада на Република Македонија (2013) „Уредба за повластени тарифи за електрична енергија“ Сл 
Весни на РМ бр. 56/2013, стр.5 
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г) Потребата за Упис во Регистерот на  Одобренија за мерење на потенцијалот на ветерот за 
производство на електрична енергија, се однесува само за ветерните електрани. 

Рекапитуларниот преглед на наведените давачки за развојот на проектот, добивањето 
одбренија за вршење на дејноста и трошоците за користење на националните ресурси за 
електрична енергија од обновлива енергија се презентирани во табелата бр 10. 

3. Трошоци за водење бизнис -производство на електрична 

енергија  

Тековното работење на постројката е предмет на трошоците за користење на потребна 

инфраструктура и даноците за користењето на постојните и тековните средства на правниот 

субјект. 

3.1. ТРОШОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ ФИРМА  

Времето за регистрирање на фирма и отпочнување со работа изнесува 4-5 дена, а трошоците 

изнесуваат од 5.952 МКД ( 76 €) до 7.652 МКД ( 126 €), зависно од видот на трговското труштво. ( Табела 

бр 3)  

3.2. ДАНОЦИ И ЦАРИНИ  

 Царините за опрема и материјали за производство на електрична енергија што не се 

произведуваат во Република Македонија изнесуваат 1% и се однесуваат за обработка на 

потребната царинска документација за ослободување од царина. Даноците во водењето на 

бизнисот  се најниски во регионот и се прикажани подолу во табелата бр 1. 

Табела  3 Даноци и царини во водењето на бизнисот  

Фискални давачки  Стапка 

Царини   

Опрема што не се произведува во РМ 0% 

Суровини и репро материјали  0% 

Даноци  

Имот  

Годишен данок на имот  0,1-0,2% 

Наследство  2-3% 

Подарок  4-5% 

Данок на промет со недвижност 2-4% 

Работење на фирмата  

ДДВ-општа стапка 18% 

ДДВ- повластена стапка 5% 

Персонален данок на доход 10% 

Данок на добивка  10% 

Фирмарина - општинска давачка 6,000МКД 
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3.3. ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА БИЗНИСОТ  

Трошоците осигурување на бинзисот се презентирани во табела 2 

Табела  4 Трошоци за осигурување  

Бинзис линија 2012 

Автомобили, задолжително осигурување од трети лица 47,01% 

Автомобили ( каско) осигурување  10,47% 

Осигурување на имот 20,87% 

Осигурување од несреќа 7,61% 

Патничко осигурување 2,18% 

Друго не-ќивотно осигурување 4,89% 

Животно осигурување  6,97% 

3.4. ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Табела  5 Трошоци за инфраструктура  

Вода  € 1.07/м3 

Струја, во цената не вклучена нагажирана мочност 
и ДДВ 

€ 7.5/100 KWh 

Телефон МКД 2/мин 

интернет € 20-40/месечно 

греење   

Собирање отпад   

  Извор: http://www.investinmacedonia.com/ 

3.5. ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА  

Табела  6 Стапки на придонеси од бруто плата  

Придонеси од плата  стапка 

Пензиско осигурување 18% 

Здравствено осигурување 7.3% 

Вработување 1.2% 

Дополнително здравствено осигурување 0.5% 

 

Вкупните придонеси од плата изнесуваат 27% од исплатената бруто плата , но без персонален 
данок на доход. Со вклучувањето на персоналниот данок од доход вкупните давачки на нето 
платата  изнесуваат 48%. 
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Анекси табели 

Табела  7 Бодови за утврдување на трошоците за издавање гаранции за потеклото на 
електричната енергија  

Вид на активност/услуга Број на бодови  

1 бод=1,0 евро 

Прием и обработка на барањето 20 

Информативни состаноци 20 

Комисиска посета на терен за утврдување на фактичката состојба 360 

Обработка на документи што ги издава ЕАРМ според важечките 

закони и правилници, како и по барање на барателот 

20 

Детална обработка на барањето и утврдување на можностите за 

спроведување на процедурата за целосно задоволување на 

барањето 

20 

Подготовка и организирање на оценувачки активности 120 

Подготовка на документите  20 

Подготовка на гаранцијата за потеклото на електричната енергија 

произведена од обновливи извори на енергија 

20 

Вкупен број на бодови 600 

Извор:  Тарифник за утврдување на висината на надоместокот за издавање на гаранции за потекло на 

електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, http://ea.gov.mk 

 

Табела  8 Бодови за утврдување на трошоците за издавање потврда за условите и 
инсталираната моќност на постројките за ОИЕ при стекнување статус на повластен производител  

Вид на активност/услуга Број на бодови 

1 бод=1,0 евро 

Прием и обработка на барањето 20 

Информативни состаноци 20 

Комисиска посета на терен за утврдување на фактичката состојба 510 

Обработка на документи што ги издава ЕАРМ според важечките 

закони и правилници, како и по барање на барателот 

20 

Детална обработка на барањето и утврдување на можностите за 

спроведување на процедурата за целосно задоволување на 

120 
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барањето 

Подготовка и организирање на оценувачки активности 120 

Подготовка на документите  20 

Подготовка на потврдата  70 

Вкупен број на бодови 900 
Извор: Тарифник за утврдување на висината на надоместокот за издавање на потврда за утврдување на 
исполнувањето на условите и инсталираната моќност на постројките за обновливи извори на енергија при 
стекнување на статус на повластен производител http://ea.gov.mk 

 

 

 

Табела  9 Трошоци за регистрирање фирма  

Процедура Потреб
но 

време 

Друштво со 
ограничена 
одговорност 

Акционерско 
друштво  

Други  

Заверки на документи 
на нотар   

1 MKD 800 13 € MKD 1,200 20 € MKD 800 13 € 

регистрација во 
централен регистер  

1-2. MKD 2,399 39 € MKD 3,852 63 € MKD 3,852 40 € 

Изработка на печат 1 MKD 800 41 € MKD 2,500 41 € MKD 1,200 20 € 

Регистрација за 
социјално осигурување  

1 MKD 100 2.00 € MKD 100 2.00 € MKD 100 2.00 € 

Вкупно  4-5. MKD 4,099 95.00 € MKD 7,652 126 € MKD 5,952 75 € 

Извор: Агенција за странски инвестиции; http://www.investinmacedonia.com/ 
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Табела  10 Трошоци за почеток со бизнис -производство на електрична енергија од ОИЕ 

      ОПИС ед, мерка цена 

1     Развој на проект      

  1.1   Регистрирање фирма     

    1.1.1 Документи и регистер бр € 76-127 

    1.1.2 Предфизибилити студија бр € 3.000-4.000 

  1.2   Земјиште со приклучок на дистрибутивен 
систем 

    

    1.2.1 Купување државно земјиште -зависно од 
локацијата 

м2 € 5-40 

    1.2.2 Согласност за приклучок бр € 500-600 

    1.2.3 Проектирање, ревизија и надзор  бр € 10.000-100.000 

  1.3   Одобрение за градба      

    1.3.1 Решение за еко-елаборат бр € 500-2.000 

    1.3.2 Одобрение за градба /со проект бр € 10.000 

    1.3.3 Надомест за комуналии м2 € 20-150 

2     Одобренија за дејноста     

  2.1   Одобрение за употреба на градбата     

    2.1.1 Трошоци за изградба на објект  м2 € 170-210  

    2.1.2 Одобрение за употреба бр € 5-20 

  2.2   Лиценца за вршење дејност     

    2.2.1 Објавување во дневен печат бр € 70-150 

  2.2.1 Уверение за издадена лиценца  бр € 500 

  2.3   Статус на повластен производител     

    2.3.1 Потврда за условите и инсталирана моќност бр € 900 

  2.4   Договор со оператор на пазарот      

  2.5   Упис во регистри     

    2.5.1 Регистер на електро централи     

    2.5.2 Гаранции за потекло на Електричната енергија бр € 600 

    2.5.3 регистер на повастен производител     

    2.5.4 Одобренија за мерење потенцијалот на 
ветерот за производтсво на електрична 
енергија 

    

3     Користење на национални ресурси     

  3.1   Користење на вода за електрична енергија цена/KWh 1% 

  3.2   Концесија на вода за електроцентрали     

    3.2.1 Еднократен надоместок- најмалку 10 пати од 
годишниот надоемсток во рвата година  

1 10x годишен 
надоместок 1 
година 

    3.2.2 Годишен надоместок цена/KWh 2% 

Извор: Дизајн на авторот  
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В) ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИСКАТА КЛИМА и ниво на отвореност на 

националниот пазар кон странските инвеститори за обновлива енергија 

Република Македонија е лоцирана во Централен Балкан со заеднички граници со Албанија на 

запад, Бугарија на исток, Грција  на југ и Србија и Косово на север. 

Во своето 23 годишно опстојување  како независна држава Р.Македонија воспостави меѓународни 

односи со: ОН, членство од  1993 година; НАТО пристапување во програмата партнерство за мир; 

СТО , членство од 2003, а од 2005 година има статус земја кандидат за прием во ЕУ. Истотака 

Република Македонија членува во бројни меѓународни трговски и финансиски организации. 

Преку изграден правен систем,  во голем дел хармонизиран со законодавството на ЕУ, 

Македонија се вбројува во земјите со парламентарна демократија и односи на слободен пазар.  

Со околу 3,620 евра БДП по жител Македонија спаѓа во мали економии со средно ниво на приход 

по жител.   

Република Македонија се стреми да ги обезбеди потребите за електрична енергија од домашно 

производство.  Во согласност со ЕУ политката државното претпријатие електростопанство е 

преструктуриано во 4 целини: 2 за производство, 1 за трансмисија и 1 за дистрибуција на 

електрична енергија. Најголемиот дел од производството на електрична енергија доаѓа од 

државните претпријатија. Најголем потенцијал се гледа во искористување на хидрошотенцијалот, 

сончевата енергија и биомасата, каде се насочени напорите за привлекување приватни 

инвеститори  

1. Макроекономска стабилност  

Македонската економија се карактеризира со фиксен курс на денарот во однос на еврото, 

стабилен раст на БДП, просечна годишна инфлација  поголема до  2% и фискална дисциплина и 

добра координација на монетраната и фискалната политика. 

Табела  11 Макроекономски индикатори 2007-2013 година 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Реален раст на БДП  (%) 6.1 5 -0.9 2.9 3.1 -0.2 3.3 

Годишна инфлација (%) 2.3 8.3 -0.8 1.6 3.9 3.3 2.8 

Баланс на централниот буџет 
како % од БДП GDP 

0.6 -0.9 -2.7 -2.4 -2.5   -   

Покриеноста на увозот со извоз 
(%) 

67.4 60.6 55.5 62.9 65.5 61.8 62.9 

Странски директни инвестиции  
(САД $ милиони ) 

699 587 197 211 463 132 334.2 

Стака на невработеност  (%) 34.9 33.8 32.2 32 31.4 30.6 28.7 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 
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Македонија има силен финансиски сектор, кој го сочинуваат банки, Лизинг компании и 

осигурителни друштва. 

2. Предности на Бизнис околината во Македонија 

Иако е мал пазар Република Македонија нуди значајни предности за странските инвеститори 

преку: стратешката географска позиција како крстопат на 2 главни европски транспортни 

коридори; високо либерализираната трговска политика и потпишаните Спогодби за слободна 

трговија со ЕУ и други пазари; стабилната макроеконоска околина  преку фиксен курс на денарот и 

ниска инфлација; поволните даноци за инвесторите со големи ослободувања во технолошките и 

индустриските зони; високо квалификуваната работна сила со најконкуретни трошоци за работна 

сила во Европа; примена на високи стандарди во корпоративното управување и меѓународни 

стандарди за производите. 

Овие предности се основа и за привлекување на инвеститори во користењето на обновливата 

енергија за производство на електрична енергија. 

2.1. БИЗНИС КЛИМА  

Во минатите години обезбедувањето на поволна бизнис клима  беше фокусирано на намалување 

на фискалниот дефицит, одржување на ниска инфлација и стабилен девизен курс.  

Идните цели на владата се однесуваат на зголемување на домашната потрошувачка, 

индустриското производство и создавање поволна околина за домашните и странските 

инвеститори. 

За постигнување на овие цели се имплементираа и сеуште се развиваат бројни мерки  кои се 

однесуваат на:  

 Понатамошна реформа на јавниот сектор, вклучувајќи и воведување на инвестиции  на 

приватниот сектор во јавните услуги и инфраструктурниот сектор (во тие рамки и на 

енергетската инфраструктура); 

 Продолжување на политиките за трговска либерализација (во овие рамки и 

либерализација на пазарот на електрична енергија) 

 Овозможување полесен пристап до капитал (вклучувајќи и проекти за енергетска 

ефикасност и користење на обновлива енергија) 

 Спроведување на даночни олеснувања преку формирање технолошки и индустриски зони, 

како и општо намалување на вкупното даночно оптоварување. 

Овие мерки се насочени и кон енергетскиот сектор со цел зголемување на производсвото на 

електрична енергија од обновлива енергија и привлекување на домашни и странки инвеститори. 
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2.2. РЕГУЛАТИВА ЗА ОКОЛИНАТА   

Законската регулатива за околината опфаќа: а) регулатива за бизнисот, дефинирана преку Законот 

за трговски друштва, Законот за инвестициски фондови и законот за сопственост и други 

интелектуални права; б) Регулатива за конкуренциата,дефинирана преку законот за заштита на 

конкуренцијата; в) Регулатива за тргување со хартии од вредност  монополското и 

антимонополското однесување г) контрола на цените, каде само за неколку производи постои 

контрола на цените, поточно цените  во енергетскиот , телкомуникацискиот и комуналниот сектор.  

Цените во енергетскито сектор (нафтени деривати, електрична енергија , греење) се реглирани од 

независно тело регулаторната Комисија за Енергетика. 

3.  Пристап до националните ресурси 

Пристап до националните извори е дозволен за домашни и странски  лица. Начинот на користење 
на водата, земјиштето и биомасата подетално се елаборирани во првиот дел од анализата за 
системот и правната рамка за користењето на ресурите. 

Единствен услов за странските лица за користење на обновливи извори на енергија е да имаат 
формирано правен субјект( претпријатие или подружница) во Република Макеоднија. 

4.  Стимулации за странските инвеститори 

Стимулациите за странските инвеститори се опфатени преку три вида на мерки: 

 Намалување на вкупното даночно оптоварување  преку намалување на стапката на ДДВ 

кај групи на производи и намалување на придонесите од плата. 

 Спроведување на даночни олеснувања преку формирање технолошки и индустриски зони 

 Слободен трансфер на профитот и ослободување од данок на добивка кога добивката се 

реинвестира 

4.1.. ТЕХНОЛОШКИ И ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ  

Инвеститорите во технолошките и индустриските зони можат да користат во период до 10 години 

даночни олеснувања, поточно неплаќање на данок на добивка, пероснален данок на доход, ДДВ и 

царини.  

Странските инвеститори можат да го закупат земјиштето на период од 99 години, а инвеститорот 

може да користи субвенции до 500.000 евра во трошоците за градба (надоместок за комунално 

уредување), како и бесплатно приклучување на комуналната инфраструктура21.  

4.2. ПАЗАР НА ТРУД И РАБОТНИ ОДНОСИ 

Стапката на невработеност е намалена од 33,9% во 2008 на  28% во 2013 година. 

                                                            
21 Повеќе на http://www.investinmacedonia.com/node/30 , Публикација водење бизнис во Македонија, 2014 
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 Работните односи се регулираат со догворот помеѓу работодавачот и вработениот. просечната 

бруто плата по вработен во декември 2013 годинина изнесува 31.498 МКД (512 евра) , а 

просечната бруот плата во секторот сабдување со електрична енергија за истиот период е 54.045 

МДК( 878 евра).  Согласно законот за работни односи и колективните догвори во плата се 

регулирани: годишниот одмор; боледувањето; породилно отсуство и обука. 

Согласно политиките за промоција на инвестициите придонесите од бруот платата се намалени од 

32.3% во 2008 на 27% во 2010-2013 година. 

Странските државјани имаат еднакви права на работното место и зависно од престојот во 

Република Македонија добиваат работни дозволи и дозволи за престој. 

5. Финансирање на бизнисот 

Во делот на финансирање на бизнисот за производство на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија воведена е повластена тарифа,со која се субвенционира   цента на 
произведената електрична енергија од обновлива енергија.22  

ЕБРД има  кредитна линија за енергетска ефикасност, до која пристап имаат малите и средните 
претпријатија. Не постои понуда на поволни кредитни линии за  обновлива енергија, а кај 
одредни банки овој сектор е вклучен во кредитни линии за зелени бинзиси( пр, Халк банка). 

За јавниот сектор се планира формирање фонд за енергетска ефикасност , околу 95 милиони САД 
долари, за реновирање на јавните објекти. 

6. Увоз и извоз 

Вкупната надворешна трговска размена на Република Македонија во 2013 година изнесува  8,18 
милјарди евра, а покриеноста на увозот со извоз во 2013 година изнесува 64.6 %. 

Во периодот 2008 -2013 година Македонија увезува електрична енергија, од 85 до 230 милиони 
евра, со што учеството на електричната енергија во вкупниот увоз се движи од 2.1 до 5,0 %. 

Опис 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Вкупен Увоз на РМ 4,664,440,411 3,636,797,765 4,137,073,755 5,052,943,991 5,070,607,312 4,968,419,812 

Вкупен извоз 2,697,564,428 1,937,037,427 2,534,886,628 3,214,913,869 3,123,951,725 3,211,770,592 

Покриеност на 
извозот 57.8% 53.3% 61.3% 63.6% 61.6% 64.6% 

Увоз на електрична 
енергија  234,888,821 89,245,161 85,894,820 165,403,164 196,711,060 127,844,606 

Извоз на Електрична 
енергија 633,549 3,919,218 26,157,692 35,701,283 35,257,856 4,785,799 

извоз-увоз на 
електрична енергија  -234,255,271 -85,325,943 -59,737,128 -129,701,881 -161,453,204 -123,058,807 

Учество на увозот на 
Ел енер, во вк увоз 
на РМ 5.0% 2.5% 2.1% 3.3% 3.9% 2.6% 

Извор: МАКСТАТ 

                                                            
22 Влада на Република Македонија,Уредба за повластени тарифи за електрична енергија, Сл Весник 56/2013 
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Табела  12 Финална потрошувачка на електрична енергија по жител 

Година Ел.енер/жител 
Ед 
мерка 

2012 3399 kWh 

2011 3641 kWh 

2010 3301 kWh 

Извор: МАКСТАТ 

Табела  13 Учество на домашното производство во бруто-домашната потрошувачка на 
електрична енергија 

2012 70,1 % 

2011 72 % 

2010 83.6 % 

Извор: МАКСТАТ 

Табела  14 Учеството на хидропроизводството во однос на вкупното бруто-производство на 
електрична енергија 

2012 16,6 % 

2011 20,8 % 

2010 33.5 % 

Извор: МАКСТАТ 

Табелите покажуваат  дека  зголемената финална потрошувачка на електрична енергија по жител 

се обезбедува преку увозот на електрична енергија. Во истиот период  се намалува учеството на 

хидропроизводството во однос на вкупното бруто-производство на електрична енергија. 

 

Заклучоци  

1. Република Македонија има воспоставено систем и правна рамка за користење на обновливите 
извори на енергија и дефинирани постапки за доделување на користење на разгледуваните 
ресурси на домашни и странски инвеститори. Иако постои  можноста за догвоворно регулирање 
на односите, потребно е надоградување на системот во делот на користење на бимасата во 
правец на обезбедување поголем пристап на приватните инвеститори до дрвото и отпадоците во 
шумите 

2. Траспрентнста на постојниот фискален систем за производство на електрична енергија од 
обновлива енергија овозможува планирање и пресметка на инвестиците во обновлива енергија. 

3. Инвестиционата клима обезбедува високо ниво на отвореност на пазарот за влез на домашни и 
странски инвеститори, притоа поповолна позиција им е дадена на странските од домашните 
инвеститори. Истотака постои  потреба за развивање мерки за поголемо привлекување на 
инвестици во секторот на обновлива енергија, пред се во обезбедување пристап до поволни 
кредитни линии. 
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Г) ПРЕГЛЕД НА РЕЛЕВАНТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

1. Државни инситуциии 

⌂ Министерство за економија, www.economy.gov.mk 

 Сектор за енергетика, раководител  Виолета Кецкаровска 02/3093531 , 

violeta.keckarovska@economy.gov.mk, Одделение за енергетска ефикасност  и 

обновливи извори на  енергија  

 Сектор за поттикнување на инвестициите 

⌂ Агенцијата за енергетика на Република Македонија – АЕРМ , www.ea.gov.mk 

 Ул. Орце Николов бр.68 Македонија 1000 Скопје, E-пошта: ea@ea.gov.mk, телефон: +389 2 

3230300, Факс: +389 2 3230300 

⌂ Регулаторна Комисија за енергетика , http://www.erc.org.mk/ 

Ул. Димитрие Чуповски бр. 2, 4-ти спрат, 1000 Скопје, Република Македонија,централа: 02/ 

3233 580; 02/ 3254 010, факс: 02/ 3233 586, е-пошта: erc@erc.org.mk 

⌂ Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, http://www.mzsv.gov.mk/ 

Аминта трети бр 2 , 1000 Скопје, Република Македонија, тел (02) 3134 477 факс: (02) 3230 

info@mzsv.gov.mk 

 Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, 

http://www.pa.gov.mk/ 

⌂ Агенција за промоција на странски инвестиции и промоција на извозот, 

http://www.investinmacedonia.com  ул Никола Вапцаров 7, 1000 Скопје, Република 

Македонија, тел + 389 2 3100 111, факс +389 2 3122 098, fdi@investinmacedonia.com 

 

2.Здруженија и  интересни групи   

 МАЦЕФ Скопје 

 Стопанска Комора на Македонија , http://mchamber.mk  М-р Јелисавета Георгиева,  

Извршен директор, ул. Димитрие Чуповски бр. 13, 1000 Скопје, Телефон: +389 (02) 

3244030, E-mail: jelisaveta@mchamber.mk    

 Македонска енергетска асоцијација - МЕА, Перо Авакумовски 

Тел: (02) 3244048  Факс:(02) 3244088 E-адреса: pero@mchamber.mk 

 BuildUp skills Македонија, buildupskills.mk Јадранка Аризанковска , Телефон: +389 

(02) 3244038, e-mail: jadranka@mchamber.mk 

http://www.economy.gov.mk/ministerstvo/sektori_vo_ministerstvo/sektor_za_energetika/index.1.html
mailto:ea@ea.gov.mk
mailto:info@mzsv.gov.mk
mailto:fdi@investinmacedonia.com
mailto:jelisaveta@mchamber.mk
mailto:pero@mchamber.mk
mailto:jadranka@mchamber.mk
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 Сојуз на стопански комори на Македонија, http://www.sojuzkomori.org.mk/ , Митко 

Алексов, Извршен директор , maleksov@sojuzkomori.org.mk, тел. 02 3091 440 лок. 105 Ул. 

Прашка бр.23, 1000 Скопје Тел/Факс: ++389 (02) 3091 440 

 УСАИД Македонија http://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/macedonia 

 Проект за  инвестиции во обновливи извори на енергија Самир Љатиф 

 latifs@winrock-macedonia.org 

 Проект Индустриски манџмент ,  Драган Блажев dblazev@timel.com.mk 

 Хабитат Македонија, http://www.habitat.org.mk/ Зоран Костов  ул. Никола Парапунов 

бр.41,  Комплекс Макотекс, 1 кат, П.ФАХ 407, 1000 Скопје, Република Македонија, 

zkostov@habitat.org.mk 

 Проект енергетска ефикасност во секторот домување, Теодора Стефановска,  

tstefanovska@habitat.org.mk 

 ЦЕПРОСАРД, http://www.ceprosard.org.mk, Светлана Петровска,  Ул. “Орце Николов“ бр. 

172 Скопје  svetlana.petrovska@ceprosard.org.mk 

 Соларна Асоцијација на Македонија Ристов Владко,  v_ristov@hotmail.com, +389 70 

204233 

3. Трговски друштва  

Табела  15 Фирми упишани во регистарот на производители на електрична енергиај од 
обновлива енергија  

Рег.  

бр. 
Име на правно лице Тип Општина 

1. Сието  Доо Скопје фотоволтаичнаелектроцентрала Илинден 

2. 
МХЕ Летнички извори 

Доо Скопје 
мала  хидроелектрана Охрид 

3. ДТУ Диком Дооел Дабниште мала  хидроелектрана Кавадарци 

4. Петро М Доо Скопје фотоволтаична електроцентрала Илинден 

5. Гео-Линк Гроуп Доо Скопје фотоволтаична електроцентрала Илинден 

6. 
МХЕ Летнички извори 

Доо Скопје 
мала хидроелектрана Охрид 

7. 
МХЕ Горно Белички извори Доо 

Скопје 
мала хидроелектрана Струга 

8. 
МХЕ Горно Белички извори Доо 

Скопје 
мала хидроелектрана Струга 

9. 
МХЕ Летнички извори 

Доо Скопје 
мала хидроелектрана Охрид 

10. ДПТУ Мавис  Доо Штип фотоволтаична електроцентрала Штип 

mailto:maleksov@sojuzkomori.org.mk
mailto:latifs@winrock-macedonia.org
mailto:dblazev@timel.com.mk
mailto:zkostov@habitat.org.mk
mailto:svetlana.petrovska@ceprosard.org.mk
mailto:v_ristov@hotmail.com
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11. 

ДПЕЕ Хидроенерго 

Проект Водовод 

Дооел  Битола 

мала хидроелектрана Битола 

12. 
ДПТУ Алфа Инженеринг  

Дооел увоз-извоз Радовиш 
фотоволтаична електроцентрала Радовиш 

13. 
ДПТ Интеграл  

Дооел Тетово 
фотоволтаична електроцентрала Гази Баба 

14. 
ДПТУ Студенчица Мали Хидро  

Доо Скопје 
мала хидроелектрана Другово 

15. ДЕПТУ Фотон  Дооел Босилово фотоволтаична електроцентрала Босилово 

16. ДПДЕЕ Мега Солар Дооел Скопје фотоволтаична електроцентрала Новаци 

17. ДП Текома Доо Штип фотоволтаична електроцентрала Штип 

18. Мали ХидроЕлектраниДоо Скопје мала хидроелектрана К.Паланка 

19. Мали ХидроЕлектраниДоо Скопје мала хидро електра на Ресен 

20. Мали ХидроЕлектраниДоо Скопје мала хидроелектрана К.Паланка 

21. Мали ХидроЕлектраниДоо Скопје мала хидроелектрана Виница 

22. Феро ИнвестДоо Велес мала хидроелектрана Дебарца 

23. 
Гео Солар 

Доо Делчево 
фотоволтаична електроцентрала Делчево 

24. ЕВР 92Дооел Кочани фотоволтаична електроцентрала Кочани 

25. Енсол Дооел Скопје фотоволтаична електроцентрала Дебарца 

26. СолармакДоо Скопје фотоволтаична електроцентрала Чучер Сандево 

27. Геосолар Доо Делчево фотоволтаична електроцентрала Делчево 

28. ГеосоларДоо Делчево фотоволтаична електроцентрала Делчево 

29. Торпедо Солар ГТДоо Битола фотоволтаична електроцентрала Битола 

30. ЧелзиДОО Скопје фотоволтаична електроцентрала Пехчево 

31. ЧелзиДоо Скопје фотоволтаична електроцентрала Пехчево 

32. Мали ХидроЕлектраниДоо Скопје мала хидроелектрана  Ресен 

33. 
Леарница за алуминиум и цинк 

Доо Ресен  
фотоволтаичнаелекторцентрала  Ресен 

34. Мали ХидроЕлектраниДоо Скопје малахидроелектрана  Бутел 

35. СолартекДооел Скопје  фотоволтаичнаелектроцентрала  Прилеп 

36. Енерго ВевчаниДооел Вевчани  Фотоволтаична електроцентрала  Вевчани 

37. Христов Електро Дооел Скопје  Фотоволтаична електроцентрала Илинден 

38. АБ Солар Доо Битола  Фотоволтаична електроцентрала Демир Хисар 

39. АБ Солар Доо Битола  Фотоволтаична електроцентрала Демир Хисар 

40. Хидро Енерџи Гроуп Дооел Скопје  мала хидроелектрана Дебарца 
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41. 
Мали Хидро Електрани 

Доо Скопје 
мала хидроелектрана 

Македонка 

Каменица  

42. 
Хидро Еко Инженеринг 

Дооел Скопје  
мала  хидроелектрана Пробиштип 

43. 
Фотосоларис Мит  

Доо Скопје 
Фотоволтаична електроцентрала Свети Николе  

44. 
Хидро Екo Инженеринг       Дооел 

Скопје 
Фотоволтаична електроцентрала 

Чешиново-

Облешево  

45. 
Мали Хидро Електрани 

Доо Скопје 
мала  хидроелектрана 

Селци,Буринец 

Струга  

46. 
Свемек  експорт-импорт 

Дооел Скопје  
Фотоволтаична електроцентрала Гази Баба 

47. 
Мали Хидро Електрани ЕМК Дооел 

Скопје 
мала хидроелектрана Липково 

48. 
ДДС Солар  експорт-импорт 

Доо Скопје  
мала  хидроелектрана Берово 

49. Ел Пром Трејд Доо Кочани  Фотоволтаична електроцентрала 
Чешиново-

Облешево 

50. Езотерна дооел Струмица 
мала  

хидроелектрана 
Василево 

51. Тотал Солар Дооел  Скопје фотоволтаична електроцентрала Валандово 

52. Топ Солар Дооел  Скопје фотоволтаична електроцентрала Валандово 

53. ПЦЦ Хидро Дооел  Скопје мала  хидроелектрана Виница 

54. СОЛАРСАНС КМ Дооел  Скопје фотоволтаична електроцентрала Кочани 

55. СОЛАРСАНС КМ Дооел  Скопје фотоволтаична електроцентрала Кочани 

56. 
СОЛАРМАК  

Доо Скопје 
фотоволтаична електроцентрала Чучер Сандево 

57. 
ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ 

Скопје 
мала  хидроелектрана Демир Хисар 

58. 
ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ 

Скопје 
мала  хидроелектрана Демир Хисар 

59. 
ХСХ ГРУП 

Дооел  Скопје 
фотоволтаична електроцентрала Бутел 

60. 
Агрострисовци Дооел  с.Стрисовци 

о.Пробиштип 
фотоволтаична електроцентрала Пробиштип 

61. Хидро енерџи груп Доо  Скопје мала  хидроелектрана 
Маврово 

Ростуше 

62. Хидро енерџи груп Доо  Скопје мала  хидроелектрана Дебарца 

63.  Отворена енергија ДОО, Скопје фотоволтаична електроцентрала о.Неготино 

64. ЈП за водоснабдување „Студенчица“ мала хидроелектрана о. Кичево 
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- Кичево 

65. ЈП „Стрежево“ Битола мала хидроелектрана о.Битола 

66. ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани фотоволтаична електро централа о. Кочани 

67. ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани фотоволтаична електро централа о. Кочани 

 

4. Консалтинг фирми и експерт 

Табела  16 Листа на фирми што испоачуваат обуки за обновливи извори на енергија 

Ред 

Бр. Име Категорија на субјект 
Населено 

место 

1 CeProSARD -ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈА НА 
ОДРЖЛИВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРАКТИТКИ 
И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

Консултант 
Институција/Организација 

Скопје 

2 
GENBA ENERGY & CONSTRUCTION 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема/ Консултант 

Турција 

3 NEGOIU Консултант Романија 

4 
АЛБЕДО - ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ ПРИЛЕП 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема/ 
Консултант/Институција/Организација 

Прилеп 

5 АЛТЕРНА ГРУП Експор Импорт 
Дооел,Скопје 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 

Скопје 

6 Аналитика Институција/Организација Скопје 

7 
АРЕСЕ Солушнс дооел 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 

Скопје 

8 А-Х Ингенеринг Консултант Гостивар 

9 Бипом-м Консултант Битола 

10 
ВАКО 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант 

Скопје 

11 
ВЕНТИЛ ТРЕЈД ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант/ Институција/Организација 

Скопје 

12 
ГРЕЕНВИЛЕ 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант 

Гостивар 

13 Движење за околината ,,МОЛИКА,, Институција/Организација Битола 

14 ДЕЛТА ПРОЕКТ доо Скопје Консултант Скопје 

15 
ДИА ТРЕЈД 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 

Гевгелија 

16 
ДООЕЛ "MATAMA" 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 

Битола 

17 
ДПТУ ЕНЕРГИЈА доо 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант 

Скопје 

http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=107
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=107
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=107
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=124
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=125
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=92
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=44
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=44
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=143
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=17
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=25
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=7
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=110
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=37
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=27
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=13
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=126
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=139
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=19
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=9
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18 
Еко Солар доо 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант/ Институција/Организација 

Штип 

19 ЕКОВАТ СИСТЕМИ ДООЕЛ Консултант Скопје 

20 
Енерго Систем Д.О.О Скопје 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант/ Институција/Организација 

Скопје 

21 ЕНСОЛ ДОО Консултант Битола 

22 
ЕНТЕС доо 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Институција/Организација 

Скопје 

23 
ЕРГОН СОЛАР ДООЕЛ СКОПЈЕ 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант Институција/Организација 

Скопје 

24 
ЕТЕРНА СОЛАР дооел 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант 

Скопје 
Карпош 

25 
Еуротерм Инженеринг 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 

Прилеп 

26 ЕУРОТЕСТ ДОО Скопје Консултант Скопје 

27 Здружение на граѓани ПРОАКТИВА – 
Скопје 

Институција/Организација Скопје 

28 
Инсотерм Доо 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант 

Струга 

29 
Камел Солар 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант 

Скопје 

30 
КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант 

Скопје 

31 
Колекс Фаркопром 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 

Куманово 

32 
Леов Компани 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 

Велес 

33 
Македонија Експорт 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант 

Скопје 

34 МАКОТЕХНА Д.О.О Институција/Организација Битола 

35 МЕГАПЛАН Консултант Гостивар 

36 
МУЛТИ-ОС Дооел.Скопје 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант 

Скопје 

37 Невладина организација ЕКОВИТА Институција/Организација Неготино 

38 
Озон дооел 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант 

Скопје 

39 
ПЕТРО М ДОО 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 

Скопје 

40 Регионален центар за животна средина Институција/Организација Скопје 

http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=43
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=112
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=36
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=128
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=148
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=47
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=85
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=78
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=127
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=42
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=42
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=22
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=144
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=106
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=46
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=153
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=41
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=10
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=28
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=145
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=84
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=101
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=122
http://ceprosard.org.mk/Baza/B_MK/F_info.aspx?cid=45
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за Централна и Источна Европа (РЕЦ) 
Канцеларија во Македонија 

41 
РЕХАУ ДООЕЛ 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 

Скопје 

42 
СВИС ХИДРОКОМПАНИ 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 

с. Чајле 

43 

Сието доо – Скопје 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант 
Институција/Организација 

Скопје 

44 
СКМ СОЛКОМ ДООЕЛ 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 

Скопје 
Драчево 

45 Солар Македонија Институција/Организација Скопје 

46 
СОФКИН ДООЕЛ – ДРУШТВО ЗА 
ИСТРАЖУВАЊЕ ПРОИЗВОДСТВО И 
РАЗВОЈ 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант 
Институција/Организација 

Радовиш 

47 
ТАНИКС ДООЕЛ 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант 

Прилеп 

48 
ТД Јове Охрид дооел 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 

Охрид 

49 ТИМЕЛПРОЕКТ, дооел Консултант Скопје 

50 
ТОПЛИФИКАЦИЈА – ИНЖЕНЕРИНГ 
дооел 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант/Институција/Организација 

Скопје 

51 
ФЛЕКСПОВЕР 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 

Скопје 

52 
ФОНКО 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 
Консултант/Институција/Организација 

Скопје 

53 Фрутема Институција/Организација Кавадарци 

54 Центар за енергетска ефикасност на 
Македонија - МАЦЕФ 

Институција/Организација Скопје 

55 
Џими КО 

Производител/Изведувач/Добавувач на 
опрема 

Гостивар 

56 Шешо Инженеринг ДООЕЛ Добавувач на опрема/Консултант 
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