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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 
82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.98/19), и член 5-в од Законот за возила („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 
39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 октомври 2019 година, 
донесе

ПРОГРАМА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА 
КУПУВАЊЕ И ВГРАДУВАЊЕ НА УРЕД ЗА  ПОГОН  НА ТНГ, МЕТАН ИЛИ ДРУГ 

ВИД НА АЛТЕРНАТИВНО ГОРИВО ВО ВОЗИЛАТА

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

распределба на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, 
програма 15 – Внатрешен пазар, ставка 464 - Разни трансвери,  наменети за 
надоместување на дел од трошоците за купување и вградување на уред за погон на ТНГ, 
метан или друг вид на алтернативно гориво во возилата.

За реализација на оваа програма се наменети средства во износ од 15.000.000,00 денари.

II
Средствата од дел I на оваа програма ќе се користат за надоместување до 50% од 

трошоците за купен и вграден уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на алтернативно 
гориво во возилото, но не повеќе од 18.000,00 денари по возило.

III
Надоместок на дел од трошоците од дел II од оваа програма ќе се врши за само едно 

возило во семејство.
Право на надоместок на дел од трошоците од дел II од оваа програма имаат физички 

лица, сопственици на возила произведени од 2005 година наваму, кои ќе извршат 
купување и вградување на уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на алтернативно 
гориво во возилата, по денот на објавувањето на јавниот повик, што се докажува со 
следната документација:

- пополнет образец за барање (Прилог I), кој може да се подигне од архивата на 
Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на 
министерството (www.economy.gov.mk);

- изјава за веродостојноста на податоците и верноста на приложената документација, 
заверена на нотар под морална и материјална одговорност;

- фискална сметка со сметкопотврда, или фактура (во оригинал) со извод од деловна 
банка за извршено плаќање за купување и вградување на уред за погон на ТНГ, метан или 
друг вид на алтернативно гориво во возилата, издадени по денот на објавување на јавниот 
повик;
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- копија од сообраќајната дозвола за возилото, заверена на нотар, во која е 
евидентирана промената (вградување на уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на 
алтернативно гориво во возилото), или потврда за вграден уред за погон на течен нафтен 
гас или компримиран земјен гас во возилото, издадена од правно лице овластено за 
вградување на уреди за погон на течен нафтен гас и/или компримиран земјен гас во 
возилото.

- фотокопија од лична карта;
- број на трансакциска сметка.

IV
Постапката за реализација на средствата предвидени со мерките од дел II од оваа 

програма ќе се одвива на следниот начин:
Министерството за економија, во месец ноември ќе објави јавен повик во два дневни 

весници и истиот ќе трае 30 дена. 
По завршувањето на јавниот повик, Министерството за економија ќе отпочне со 

разгледување и избор на физички лица кои ќе бидат субвенционирани. 
Министерството за економија ќе ја провери веродостојноста на приложената 

документација и ќе изврши уплата на износот на сметката на сопственикот на возилото. 
кој доставил соодветен доказ (документација) за купен и вграден уред за погон на ТНГ, 
метан или друг вид на алтернативно гориво во своето возило.

За спроведување на постапката за реализација на средствата предвидени со оваа 
програма и проверка на веродостојноста на приложената документација, министерот за 
економија ќе формира комисија од три члена и нивни заменици.

Исплатата на средствата предвидени со мерките од оваа програма ќе се врши врз 
основа на решение донесено од министерот за економија.

Разгледувањето и изборот на физички лица кои ќе бидат субвенционирани ќе се прави 
по принципот „прв дојден прв услужен“ односно по редослед на поднесување и 
пристигнување на барањата во архивата на Министерството за економија, до целосно 
исцрпување на средствата.

V
Средствата од Буџетот наменети за програмата, ги распоредува Министерството за 

економија, на начин и динамика утврдени во јавниот повик од дел IV од оваа програма.

VI
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8306/1 Претседател на Владата
22 октомври 2019 година на Република Северна Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
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