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ЗАКОН ЗА БИОГОРИВА ВО ТРАНСПОРТОТ1 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Предмет 

Член 1 

Сп пвпј закпн се уредуваат: 

1) пплитиката за ппттикнуваое на прпизвпдствптп и пптрпщувашката на бипгприва вп 
трансппрт; 

2) прпграмите и планпвите за ппттикнуваое на прпизвпдствптп и пптрпщувашката на 
бипгприва вп трансппртпт; 

3) критериумите за пдржливпст за прпизвпдствп и пласираое на пазар на бипгпривата вп 
трансппрт; 

4) мерките за ппддрщка на прпизвпдствптп и пптрпщувашката на бипгпривата вп трансппртпт; 

5) пбврските за пласираое на бипгприва за трансппрт на пазарпт вп Република Северна 
Македпнија; и 

6) други пращаоа кпи се пд знашеое и интерес за бипгприватa вп Република Северна 
Македпнија. 

 

Цели 

Член 2 

Целта на пвпј закпн е: 

1) згплемуваое на прпизвпдствп и пптрпщувашката на бипгпривата вп трансппртпт; 

2) пбезбедуваое на сппдветни мерки за ппддрщка за ппстигнуваое на наципналната 
задплжителна цел за ушествптп на енергија пд пбнпвливи извпри щтп се кпристи вп 
трансппртпт; 

3) задпвплуваое на пптребите на пптрпщувашите на гпривп за трансппрт; 

4) ппдпбруваое на сигурнпста вп снабдуваоетп сп гпривп на пдржлив нашин; и 

5) испплнуваое на пбврските на Република Северна Македпнија преземени сп 
ратификуваните медунарпдни дпгпвпри.  

                                                 
Вп закпнпт вп спгласнпст сп Одлуката на Министерскипт спвет на Енергетската заедница бр. D/2011/02/MC-
EnC се трансппнираат: 

 Директивата 2009/28/ЕЗ за прпмпција на кпристеоетп на енергија пд пбнпвливи извпри 

 Директивата  2018/2001 за прпмпција на кпристеоетп на енергија пд пбнпвливи извпри 

 Директивата 2015/1513 за менуваое на директивата 98/70/ЕЗ за квалитетпт на бензинските и дизел 
гприва и за измена на Директивата 2009/28/ЕЗ за прпмпција на кпристеоетп на енергија пд 
пбнпвливи извпри 
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Дефиниции 

Член 3 

(1) За целите на пвпј закпн, изразите упптребени пвде гп имаат следнпвп знашеое: 

1) „бипгпривп“ е тешнп или гаснп гпривп кпе е дпбиенп пд бипмаса и се кпристи за трансппрт; 

2) „бипмаса“  е бипразградувашкипт дел на прпдукти, птпад и пстатпци пд земјпделски 
(растителни и живптински) супстанции, щумски и други индустрии, какп и 
бипразградувашкипт дел на индустриските и кпмуналните птпади; 

3) „бипгас" е гаснп гпривп прпизведенп пд бипмаса и/или пд бипразградливипт дел на 
птпадпт; 

4) „бипвпдпрпд" е впдпрпд прпизведен пд бипмаса и/или бипразградливипт дел пд птпадпт, 
кпј се кпристи какп бипгпривп; 

5) „синтетички бипгприва" се синтетишки јаглевпдпрпди кпи се прпизведени пд бипмаса;  

6) „тргпвец сп задплжителна квпта на бипгпривп“ е тргпвец на гприва кпј пласира на 
пазарпт ппределена минимална кплишина на фпсилни гприва гпдищнп и е пбврзан 
спгласнп пвпј закпн да пласира на пазарпт пдредена кплишина на бипгпривп на гпдищнп 
нивп, 

7) „квалификуван прпизвпдител на бипгприва" е кприсник на меркa за ппддрщка вп вид на 
финансиски средства за ппддрщка на прпизвпдствп на бипгпривп утврдена сп пвпј закпн, 

8) „енергетска вреднпст“ е дплната калпришна вреднпст на гпривптп (алтернатива: најмалата 
или најгплемата вреднпст на квалитативните свпјства на течните гприва вп спгласнпст 
сп прпписпт сп кпј се уредува квалитетпт на течните гприва и бараоата пд важечките 
стандарди за техничка спецификација на гпривата); 

9) „пптрпшувач" е субјект кпј набавува бипгпривп за сппствена упптреба; 

10) „гпривп" е трансппртнп гпривп кпе се кпристи за ппгпн на мптпрни и щински впзила вп 
спгласнпст сп технишките прпписи за квалитетпт на тешните гприва; 

11) „гприва за трансппрт“ се гприва наменети за упптреба вп трансппртпт какп щтп се 
нафтени деривати, бипгприва или мещавини пд бипгприва и нафтени деривати, 

12) „фпсилни гприва“ се јаглен, прирпден гас и нафта и нафтени прпизвпди кпи се фпрмирале 
пд распаднати тела на живптни и растенија кпи умреле пред милипни гпдини; 

13) „брутп финална пптрпшувачка на енергија“  вкупната пптрпщувашка на енергија за 
енергетски цели пд страна на сите пптрпщуваши (дпмаќинства, индустрија, земјпделствп, 
трансппрт, рибарствп, услужни дејнпсти и јавни услуги), и ја вклушува пптрпщувашката на 
електришна и тпплинска енергија вп енергетскипт сектпр за прпизвпдствп на електришна и 
тпплинска енергија, какп и загубите вп пренпспт и дистрибуцијата на електришна и 
тпплинска енергија; 

14) „пласираое на пазарпт" е активнпст сп кпја фпсилните гприва или шистите бипгприва или 
намещуваоата на фпсилни гприва сп бипгприва кпи се кпристат за ппгпн на мптпрни 
впзила за прв пат стануваат дпстапни на пазарпт вп Република Северна Македпнија; 
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15) „прпизвпдител на бипгпривп" е лице кпе прпизведува бипгпривп. Прпизвпдител на 
бипгпривп кпј гп пласира свпетп прпизвпдствп на пазарпт е тргпвец на бипгпривп; 

16) „пбнпвливи извпри на енергија за трансппрт" е енергија пд бипгприва, енергија на 
впдпрпд пд пбнпвливи извпри за трансппрт и електришна енергија пд пбнпвливи извпри за 
трансппрт; 

17) „мерки за ппддршка за прпизвпдствп и пптрпшувачка на бипгприва" се сите 
инструменти кпи ги применува Владата на Република Северна Македпнија или друг 
надлежен јавен прган, единица на лпкалната сампуправа или јавна институција за 
ппттикнуваое на прпизвпдствптп и пптрпщувашката на бипгприва за трансппрт; и 

18) „тргпвец" е лице кпе купува шисти бипгприва или намещуваоа на фпсилни гприва сп 
бипгприва заради нивна натампщна прпдажба. 

 

Видпви бипгприва 

Член 4  

(1) За целите на пвпј закпн, бипгпривата сппред сурпвините пд кпи се дпбиваат се ппделени 
на: 

1) Бипгприва пд прва технплпщка генерација, кпи се дпбиваат пд сурпвини какп щтп се: 
щеќер, скрпб, растителни масла, или живптинска маст, 

2) Бипгприва пд втпра напредна технплпщка генерација, кпи се дпбиваат пд сурпвини 
какп щтп се: растенија кпи не се кпристат за исхрана, слама пд пшеница, пшенка, дрвп, 
цврст птпад, енергетски растителни култури, 

3) Бипгприва пд трета напредна технплпщка генерација, кпи се дпбиваат пд алгите какп  
сурпвина, и 

4) Бипгприва пд шетврта напредна технплпщка генерација, кпи се дпбиваат пд растителнп 
маслп. 

(2) Министерпт сп листа ги ппределува видпвите бипгприва пд секпја технплпщка генерација.  
 

II УСЛОВИ ЗА ПЛАСИРАЊЕ НА БИОГОРИВА НА ПАЗАРОТ 

 

Член 5  

Бипгпривата мпже да се пласираат на пазарпт на гприва за трансппрт пд страна на тргпвците, 
какп шисти бипгприва или какп кпмппненти за намещуваое вп фпсилни гприва самп дпкплку:  

1) ги испплнуваат технишките карактеристики за квалитет на бипгпривата, вклушителнп и 
минималнипт прпцент на намещуваое вп фпсилните гприва, утврдени сп прпписпт за 
квалитетпт на тешните гприва,  

2) ги испплнуваат критериумите за пдржливпст утврдени сп пвпј закпн и прпписите 
дпнесени врз пснпва на пвпј закпн; и 

3) се пзнашени вп спгласнпст сп прпписпт за квалитетпт на тешните гприва. 
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III. ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПЛАСИРАЊЕ И 
ПОТРОШУВАЧКА НА БИОГОРИВА 

Акциски план за бипгприва вп трансппртпт 

Член 6  

(1) Заради ппттикнуваое на прпизвпдствптп и пптрущувашката на бипгпривата вп трансппртпт, 
Владата на Република Северна Македпнија (вп натампщнипт текст: Влада), на предлпг на 
Министерствптп за екпнпмија (вп натампщнипт текст: Министерствп), дпнесува Акциски план за 
бипгприва вп трансппртпт за перипд пд десет гпдини.  

(2) Акцискипт план за бипгприва вп трансппртпт треба да биде вп спгласнпст сп наципналните 
стратещки дпкументи какп щтп се: Стратегијата за развпј на енергетиката, Планпт за енергија и 
клима, Наципналната стратегија за пдржлив развпј вп Република Северна Македпнија и 
Наципналната стратегија за земјпделствп и рурален развпј. 

(3) Акцискипт план за бипгприва вп трансппртпт пспбенп спдржи: 

1) преглед на трансппртнипт сектпр вп Република Северна Македпнија вп пднпс на: 
структурата на впзила, цената на гприва, кплишините и видпвите на гприва пласирани на 
пазарпт и влијаниетп врз живптната средина; 

2) трендпви и прпекции на финалната пптрпщувашка на енергија вп трансппртнипт сектпр; 

3) траектприја, пднпснп дефинирани гпдищни цели за уделпт на енергијата пд сите типпви 
бипгприва вп финалната пптрпщувашка на енергија вп трансппртпт; 

4) траектпријата пп гпдини на прпцентуалнп намалуваое на емисиите на стакленишки гаспви 
пд тешните гприва пд страна на тргпвците сп нафта и нафтени деривати кпи пласираат 
гприва на пазарпт вп Република Северна Македпнија, и 

5) мерките за згплемуваое на прпизвпдствптп и кпристеоетп на бипгприва вп трансппртнипт 
сектпр, перипдите и пдгпвпрните тела за нивна имплементација. 

(4) Акцискипт план за бипгприва вп трансппртпт се пбјавува вп „Службен весник на Република 
Северна Македпнија“ и на веб страницата на Министерствптп и се дпставува дп Секретаријатпт 
на Енергетската заедница вп спгласнпст сп пбврските на Република Северна Македпнија 
преземени сп ратификуваните медунарпдни дпгпвпри. 

 

Наципнална цел  

Член 7  

(1) Наципналната цел за пласираое на бипгприва на пазарпт е минималнoтo вкупнп ушествп на 
бипгпривата вп брутп финалната пптрпщувашка на енергија вп трансппртпт вп Република 
Северна Македпнија, а се изразува какп прпцент (вп натампщнипт текст: „наципнална цел“).  

(2) Владата сп пдлуката за наципналните задплжителни цели за ушествптп на енергија 
прпизведена пд пбнпвливи извпри вп брутп-финалната пптрпщувашка на енергија и за 
ушествптп на енергија прпизведена пд пбнпвливи извпри вп финалната пптрпщувашка на 
енергија вп трансппртпт ја утврдува наципналната цел. 

(3) Министерпт за екпнпмија дпнесува метпдплпгија за пресметуваое на испплнуваоетп на 
наципналната цел, кпја: 
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1) ја зема предвид самп енергијата прпизведена пд бипгприва кпи ги испплнуваат 
критериумите за пдржливпст утврдени вп пвпј закпн, независнп пд пптеклптп на 
сурпвините кпи се кпристат за прпизвпдствп на бипгприва; 

2) ги зема предвид бипгпривата прпизведени пд птпад и пстатпци, псвен пстатпците пд 
земјпделствптп, аквакултурата, рибарствптп и щумарствптп, кпи треба да ги испплнуваат 
самп критериумите за намалуваое на емисиите на стакленишки гаспви вп сппредба сп 
емисиите пстварени сп кпристеое на фпсилни гприва; 

3) бипгпривата прпизведени пд птпад, пстатпци, непрехранбени целулпзни материјали и 
лигнпцелулпзни материјали ги брпи вп двапати ппгплема вреднпст вп сппредба сп 
бипгпривата дпбиени пд други сурпвини, дпдека електришната енергија пд пбнпвливи 
извпри кпја се кпристи за електришни и хибридни патни впзила ја брпи вп два и ппл пати 
ппгплема вреднпст пд реалнп пптрпщената енергија; 

4) не ја зема предвид кплишината на фпсилни гприва пласирани на пазарпт пд страна на 
Македпнската агенција за задплжителни нафтени резерви, какп дел пд пбврските за 
фпрмираое задплжителни резерви на нафта и нафтени деривати вп спгласнпст сп закпнпт 
сп кпј се уредуваат задплжителни нафтени резерви; и 

5) не ја зема предвид кплишината на фпсилни гприва пласирани на пазарпт за да се 
задпвплат пптребите на македпнските вппружени сили за пдбрана или за други цели вп 
спгласнпст сп пбврските на Република Северна Македпнија преземени сп ратификуваните 
медунарпдни дпгпвпри. 

 

Извештај за спрпведуваое на Акциски план за бипгприва  

Член 8  

(1) Министерствптп изгптвува гпдищен извещтај за спрпведуваоетп на Акцискипт план за 
бипгприва вп трансппртпт, кпј гп дпставува за усвпјуваое дп Владата, најдпцна дп 31 март вп 
текпвната гпдина за претхпдната гпдина. 

(2) Извещтајпт пд став (1) на пвпј шлен пспбенп спдржи: 

1) вкупните кплишини на гпривп за трансппрт, вклушителнп и шисти и намещани бипгприва, кпи 
се пласирани на пазарпт за претхпдната гпдина; 

2) анализа на успгласенпста сп целите ппставени за претхпдната гпдина, вклушувајќи гп и 
испплнуваоетп на наципналната цел, а вп слушај на знашителни птстапуваоа пд 
планираните цели, предлпг за измена на Акцискипт план за бипгприва вп трансппртпт; 

3) преземените мерки за ппттикнуваое на упптребата на бипгприва вп трансппртпт сп цел да 
се заменат фпсилните гприва; и 

4) наципналните средства издвпени и искпристени за мерките за ппддрщка за прпизвпдствп и 
пптрпщувашка на бипгпривп. 

(3) Владата гп дпставува извещтајпт пд став (1) на пвпј шлен дп Секретаријатпт на Енергетската 
заедница, вп спгласнпст сп пбврските на Република Северна Македпнија преземени сп 
ратификуваните медунарпдни дпгпвпри. 

Прпграма за бипгприва на град Скппје 

Член 9 
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(1) Вп спгласнпст сп Акцискипт план за бипгприва вп трансппрт, градпт Скппје дпнесува прпграма 
за кпристеое на бипгприва вп трансппртпт за перипд пд три гпдини, сп кпја се впсппставува 
рамка на пплитиката за ппттикнуваое на згплемуваоетп на пптрпщувашката на бипгпривата вп 
трансппртпт на теритпријата на градпт Скппје (вп ппнатампщнипт текст: „Прпграма за 
бипгприва на град Скппје"). 

(2) Прпграмата за бипгприва на град Скппје пд став (1) на пвпј шлен пспбенп спдржи: 

1) преглед и прпценка на спстпјбата и пптребите на пазарпт на гприва вп пднпс на 
пптрпщувашката на гпривп за трансппр за пптребите на јавнипт превпз на теритпријата на град 
Скппје и пд страна на субјектите пд јавнипт сектпр пснпвани пд град Скппје; 

2) анализа на спрпведените мерки и активнпсти пд претхпдната прпграма, 

3) краткпрпшни (еднпгпдищни) и среднпрпшни (тригпдищни) цели;  

4) мерки и активнпсти за ппддрщка за згплемуваое на пптрпщувашката на бипгприва вп 
трансппртпт, и 

5) рпкпви, пптребни средства и пдгпвпрни субјекти за спрпведуваое на пдделните 
мерки и активнпсти. 

(3) Спветпт на град Скппје, на предлпг на градпнашалникпт, ја дпнесува Прпграмата за бипгприва 
на град Скппје дп крајпт на декември вп гпдината кпја претхпди на гпдината пд кпја заппшнува 
примената на Прпграмата. Прпграмата се дпставува дп Министерствптп. 

 

Извештај за спрпведуваое на Прпграмата за бипгприва на град Скппје 

Член 10 

(1) Спветпт на град Скппје, на предлпг на градпнашалникпт, дпнесува гпдищен извещтај за 
спрпведуваое на Прпграмата за бипгприва на град Скппје дп 31 март вп текпвната гпдина за 
претхпдната гпдина. 

(2) Извещтајпт пд став (1) на пвпј шлен пспбенп спдржи: 

1) анализа на испплнуваоетп на целите ппставени за претхпдната гпдина; 

2) имплементираните активнпсти и мерки за ппддрщка вп извещтајната гпдина; и 

3) вп слушај на гплеми птстапуваоа пд планираните цели, предлпг за измена на Прпграмата 
на бипгприва на град Скппје. 

 

 

Прпграма на тргпвец сп задплжителна квпта на бипгпривп 

Член 11 

(1) Вп спгласнпст сп Акцискипт план за бипгприва вп трансппртпт, секпј тргпвец сп задплжителна 
квпта на бипгпривп дпнесува и спрпведува Прпграма на тргпвец сп задплжителна квпта на 
бипгпривп за перипд пд три гпдини. 

(2) Прпграмата пд став (1) на пвпј шлен пспбенп спдржи: 

1) индикативната гпдищна кплишина пп типпви на фпсилни гприва щтп се планира за 
пласираое на пазарпт;  
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2) индикативната гпдищна кплишина пп видпви бипгприва щтп се планира за пласираое на 
пазарпт; и 

3) пптеклптп на секпј вид бипгпривп щтп се планира за пласираое на пазарпт. 

(3) Тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп ја дпставува Прпграмата пд став (1) на пвпј 
шлен дп Министерствптп, најдпцна дп 30 нпември вп гпдината кпја претхпди на првата гпдина 
за кпја се пднесува прпграмата. 

(4) Секпја гпдина, врз пснпва на Прпграмата пд став (1) на пвпј шлен и вп спгласнпст сп прпписпт сп 
кпј се уредуваат енергетските биланси и енергетската статистика, тргпвецпт сп задплжителна 
квпта на бипгпривп дп Министерствптп дпставува ппдатпци за гпдищната кплишина пп видпви 
бипгприва щтп планира да ги пласира на пазарпт за наредната гпдина.  

 

Надлежнпст на Министерствптп за екпнпмија 

Член 12 

Вп ппдгптпвката и спрпведуваоетп на пплитиката за ппттикнуваое на прпизвпдствптп и 
пптрпщувашката на бипгприва вп трансппртпт, Министерствптп:  

1) ја спрпведува пплитиката на Владата вп врска сп ппттикнуваоетп на прпизвпдствптп и 
пптрпщувашката на бипгпривата вп трансппртпт, 

2) гп ппдгптвува Акцискипт план за бипгприва вп трансппртпт;  

3) ги следи прпизвпдствптп и пптрпщувашката на бипгприва и ги пценува ефектите пд 
спрпведуваоетп на мерките за ппддрщка на прпизвпдствптп и пптрпщувашката на 
бипгприва вп трансппртпт; 

4) гп ппдгптвува извещтајпт за спрпведуваое на Акцискипт план за бипгприва вп трансппртпт;  

5) спрабптува сп другите надлежни државни пргани, единиците на лпкална сампуправа и 
јавните институции вп спрпведуваоетп на пплитиката на Владата за пбезбедуваое  
ппддрщка за прпизвпдствптп и пптрпщувашката на бипгприва за трансппрт; 

6) ппдгптвува извещтаи за напредпкпт и други извещтаи за ппттикнуваое на прпизвпдствптп и 
пптрпщувашката на бипгприва вп трансппртпт вп спгласнпст сп пбврските на Република 
Северна Македпнија преземени сп ратификуваните медунарпдни дпгпвпри; 

7) вп спрабптка сп министерствптп надлежнп за пращаоа пд пбласта на живптната средина, 
министерствптп надлежнп за пращаоа пд пбласта на земјпделствптп и други надлежни 
пргани, иницира и спрпведува инфпрмативни кампаои за ппдигаое на јавната свест за 
кпристеоетп на бипгприва вп трансппртпт, и 

8) врщи други рабпти утврдени вп пвпј закпн.  

 

IV. МЕРКИ ЗА ПОДДРШКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРОШУВАЧКА 
НА БИОГОРИВА  

Видпви мерки за ппддршка на бипгпривата и начин на финансираое 
Член 13 
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(1) Прпизвпдствптп и пптрпщувашката на бипгприва мпже да биде ппддржанп сп мерки утврдени 
вп пвпј закпн или друг прппис акп ги испплнуваат утврдените критериуми за пдржливпст 
утврдени сп пвпј закпн. 

(2) Какп мерки за ппддрщка на прпизвпдствптп и пптрпщувашката на бипгпривата се сметаат: 

1) Субвенции за пдгледуваое сурпвини за прпизвпдствп на бипгприва, 

2) Финансиски средства за ппддрщка на прпизвпдствптп на бипгприва, и 

3) Субвенции за пптрпщувашка на бипгприва. 

(3) Субвенциите какп мерка за ппддрщка се дпделуваат врз пснпва на сппдветна прпграма за 
субвенципнираое кпја ја дпнесува надлежнптп министерствп.  

(4) Мерките за ппддрщка пд став (2) на пвпј шлен се дпнесуваат пп претхпднп дпнесенп рещение пд 
Кпмисијата за защтита на кпнкуренцијата сп кпе се пдпбрува щемата на државна ппмпщ. 

(5) Финансираоетп на мерките за ппддрщка на прпизвпдствптп и пптрпщувашката на бипгприва се 
пбезбедуваат преку: 

1) надпместпк за ппддрщка на прпизвпдствптп на бипгприва, 

2) надпместпк за непласираое на бипгприва на пазарпт, и/или 

3) други извпри на финансираое. 

 

Критериуми за пдржливпст 
Член 14 

(1) Критериумите за пдржливпст вклушуваат пбврски за: 

1) защтита на земјищтетп заради зашувуваое на биплпщката разнпвиднпст; 

2) защтита на земјищтетп сп виспки залихи на јаглерпд; 

3) защтита на тресетищта (блата); 

4) пдржливп управуваое сп пдгледуваоетп на земјпделски култури кпи се кпристат какп 
сурпвини за прпизвпдствп на бипгприва; и 

5) намалуваоетп на емисиите на стакленишки гаспви сп кпристеоетп на бипгприва вп 
сппредба сп емисиите на стакленишки гаспви кпи се спздаваат сп кпристеоетп на фпсилни 
гприва. 

(2) Бипгпривата прпизведени пд птпад и пстатпци, псвен пстатпците пд земјпделствптп, 
аквакултурата, рибарствптп и щумарствптп, треба да ги испплнуваат самп критериумите за 
намалуваое на емисиите на стакленишки гаспви вп сппредба сп емисиите пстварени сп 
кпристеое на фпсилни гприва. 

(3) Испплнуваоетп на критериумите за пдржливпст се прпверува пд страна на независен 
верификатпр преку систем (ппстапка) за верификација, шијащтп примена квалификуванипт 
прпизвпдител е дплжен да ја пбезбеди.  

(4) Владата, на предлпг на министерствптп, вп спрабптка сп министерствптп надлежнп за 
живптната средина и министерствптп надлежнп за земјпделствптп и щумарствптп, дпнесува 
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уредба за критериумите за пдржливпст за прпизвпдствп на бипгприва сп кпја ппблиску ги 
прппищува: 

1) видпвите и спдржината на критериумите за пдржливпст на прпизвпдствптп на бипгприва; 

2) метпдплпгијата за примена на критериумите за пдржливпст за прпизвпдствп на бипгприва; 

3) метпдплпгијата за пресметуваое на емисиите на стакленишки гаспви сп кпристеоетп на 
бипгприва вп сппредба сп емисиите на стакленишки гаспви кпи се спздаваат сп кпристеоетп 
на фпсилни гприва; и  

4) услпвите, прганизацијата и временската рамка за примена на критериумите за пдржливпст 
за прпизвпдствп на бипгприва, и  

5) системпт (ппстапката) за верификација на испплнуваоетп на критериумите за пдржливпст, 
вклушителнп и пбврските на квалификуваните прпизвпдители вп спрпведуваое на системпт 
за верификација и правата на независните верификатпри. 

 
 Финансиски средства за ппддршка на прпизвпдствп на бипгприва 

Член 15  

(1) На квалификуван прпизвпдител на бипгпривп му се исплаќаат финансиски средства за 
ппддрщка на прпизвпдствп на бипгприва ппд услпв бипгпривптп щтп гп прпизведува да ги 
испплнува критериумите за пдржливпст утврдени вп пвпј закпн и ппдзакпнските акти дпнесени 
врз пснпва на пвпј закпн и да гп прпдава на тргпвци регистрирани вп Република Северна 
Македпнија. 

(2) Висината на финансиските средства за ппддрщка на прпизвпдствп на бипгприва се пресметува 
какп разлика ппмеду цената на бипгпривптп щтп гп прпизведува квалификуванипт 
прпизвпдител на референтнипт медунарпден пазар и највиспката набавна цена на сппдветнптп 
фпсилнп гпривп на дпмащнипт пазар ппределена спгласнп метпдплпгијата за фпрмираое на 
највиспките малппрпдажни цени на пдделни нафтени деривати и гпривата за трансппрт на 
Регулатпрната кпмисија за енергетика. 

(3) Елементите кпи се земаат предвид при пресметката на висината на финансиските средства за 
ппддрщка на прпизвпдствптп на бипгприва и нашинпт на пресметка се утврдуваат сп 
метпдплпгијата спдржана вп прпписпт пд шлен 19 пд пвпј закпн.  

(4) Дп крајпт на текпвната гпдина, врз пснпва на ппдатпците пд квалификуваните прпизвпдители 
дпставени за пптребите на енергетскипт биланс, Владата, на предлпг на Министерствптп, сп 
пдлука гп утврдува вкупнипт гпдищен изнпс на финансиски средства за ппддрщка на 
прпизвпдствп на пдредени видпви бипгприва за наредната гпдина кпи се изразуваат вп денари 
пп литар. 

(5) Министерствптп: 

1) гп впди регистарпт на квалификувани прпизвпдители на бипгпривп; 

2) врз пснпва на метпдплпгијата за пресметуваое на гпдищнипт изнпс на средствата за 
ппддрщка на прпизвпдствптп, гп пресметува гпдищнипт изнпс; 

3) ја впди ппстапката за исплата на средства за ппддрщка на квалификуваните прпизвпдители 
на бипгпривп; 
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4) ја пдпбрува и врщи исплатата на средствата за ппддрщка на секпј квалификуван 
прпизвпдител на бипгпривп; 

5) вп слушај на неппшитуваое на пдредбите на пвпј закпн и ппдзакпнските акти дпнесени врз 
пснпва на пвпј закпн, наредува враќаое на средствата за ппддрщка исплатени на 
прпизвпдител на бипгпривп; и 

6) впди евиденција за исплатените средства за ппддрщка на прпизвпдствп на бипгпривп.  

 

 

 
Максимала кпличина бипгприва квалификувана за финансиски средства за ппддршка  

Член 16  

(1) Максималната кплишина на бипгпривп квалификувана за исплата на финансиски средства за 
ппддрщка на прпизвпдствп на бипгприва изразена вп терачули (TJ) е максималната гпдищна 
кплишина кпја била планирана на прпизвпдствп на кпнкретнипт вид на бипгпривп, нп не ппвеќе 
пд наципналната цел вп засегнатата прпизвпдна гпдина.  

(2) Индикативната траектприја на кплишината на бипгприва за кпи мпже да се дпделат финансиски 
средства за ппддрщка се предвидуваат сп Акцискипт план за бипгприва вп трансппртпт. 

(3) Акп пд страна на квалификуваните прпизвпдители дп министерствптп се ппднесени бараоа за 
исплата на финансиски средства на бипгприва за прпизвпдствп кпе вп календарската гпдина ја 
надминува наципналната цел за таа гпдина, исплатата ќе се врщи пп следнипт редпслед: 

1) исплатата на прпизведенптп бипгпривп пд ппнпва технплпщка генерација има преднпст вп 
пднпс на прпизведенптп бипгпривп пд ппстара технплпщка генерација, и 

2) сите квалификувани прпизвпдители ќе бидат исплатени вп сппднпс кпј пдгпвара на 
ппединешнипт удел на секпј квалификуван прпизвпдител вп вкупнптп пстваренп прпизвпдствп. 

 

Ппстапка за исплата на финансиски средства за ппддршка 
Член 17  

(1) Квалификуванипт прпизвпдител на бипгприва дп Министерствптп ппднесува бараое за исплата 
на финансиски средства за ппддрщка на прпизвпдствптп на бипгприва сп упптреба на средствп 
за електрпнска идентификација преку Наципналнипт ппртал за електрпнски услуги или преку 
ппсредник за административни услуги пп електрпнски пат, спгласнп прпписите пд пбласта на 
електрпнскптo управуваое и електрпнските услуги кпн кпе прилпжува дпкументација за 
испплнуваое на услпвите.  

(2) Акп врз пснпва на изврщената прпверка на дпставените бараое и дпкументација пд став (1) на 
пвпј шлен се утврди дека барателпт ги испплнува услпвите, Министерствптп гп пдпбрува 
бараоетп и ја врщи исплатата на финансиски средства за ппддрщка на прпизвпдствптп на 
бипгприва.  

(3) Прпизвпдителпт на бипгпривп кпј заппшнал сп прпизвпдствп на бипгпривп вп текпвната гпдина 
ќе се стекне сп статус квалификуван прпизвпдител на кпј мпже да му се исплатат финансиски 
средства за ппддрщка вп текпвната гпдина акп бипгпривптп гп исппрашал на пазарпт вп 
Република Северна Македпнија. 
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(4) Квалификуванипт прпизвпдител на бипгпривп дплжен е да ги врати вп целпст или делумнп 
финансиските средства за ппддрщка щтп му биле исплатени вп слушај кпга: 

1) е направена административна грещка при прпверката на бараоетп и дпкументацијата на 
квалификуванипт прпизвпдител на бипгпривп за исплата на финансиските средства за 
ппддрщка или при реализираое на исплатата; или 

2) квалификуванипт прпизвпдител на бипгпривп примил средства за ппддрщка на нашин 
спрптивен на пдредбите на пвпј закпн и ппдзакпнските акти дпнесени врз пснпва на пвпј 
закпн.  

(5) Вратените средства за ппддрщка пд став (4) на пвпј шлен се деппнираат на ппсебната трезпрска 
сметка на Министерствптп. 

(6) Квалификуванипт прпизвпдител на бипгпривп ги шува дпкументите врз пснпва на кпи му биле 
пдпбрени и исплатени финансиските средства за ппддрщка на прпизвпдствптп на бипгпривп вп 
перипд пд шетири гпдини пд денпт кпга била направена кпнкретната исплата на финансиски 
средства за ппддрщка. 

 

Уредба за финансиски средства за ппддршка на прпизвпдствптп на бипгприва 
Член 18  

Владата, на предлпг на Министерствптп, дпнесува Уредба за финансиските средства за ппддрщка 
на прпизвпдствптп на бипгприва за трансппрт, сп кпја ппблиску се уредуваат: 

1) видпвите бипгприва за шиещтп прпизвпдствп се исплаќаат финансиските средства за 
ппддрщка на квалификуваните прпизвпдители;  

2) метпдплпгијата за пресметуваое на вкупнипт гпдищен изнпс на финансиски средства за 
ппддрщка на прпизвпдствптп за секпј пдделен вид на бипгпривп кпи се изразуваат вп денари 
пп литар; 

3) елементите кпи се земаат предвид при пресметката на висината на финансиските средства за 
ппддрщка на прпизвпдствп на бипгприва; 

4) ппределуваое на референтнипт медунарпден пазар на бипгприва; 

5) метпдплпгијата за пресметуваое на гпдищнипт изнпс на надпместпкпт за ппддрщка на 
прпизвпдствптп на бипгприва кпј се изразува вп денари пп литар; 

6) фпрмата и спдржината на бараоетп за дпделуваое финансиски средства за ппддрщка на 
прпизвпдствп пд страна на квалификуван прпизвпдител на бипгпривп; 

7) дпкументите пптребни за дпкажуваое на испплнуваое на услпвите пд страна на барателпт 
за дпбиваое на финансиски средства за ппддрщка; 

8) примената на редпследпт на исплата на финансиските средства за ппддрщка на 
прпизвпдствп на бипгприва вп слушај на пријавенп ппгплемп прпизвпдствп вп пднпс на 
наципналната цел за таа гпдина,  

9) ппстапката за враќаое на дпделените финансиски средства за ппддрщка вп слушај на 
неппшитуваое на пдредбите на пвпј закпн и ппдзакпнските акти дпнесени врз пснпва на пвпј 
закпн пд страна на квалификуваните прпизвпдители на бипгпривп; и 
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10) фпрмата, спдржината и нашинпт на впдеое на регистарпт на квалификувани прпизвпдители 
на бипгпривп.  

 

V. ПЛАСИРАЊЕ НА БИОГОРИВА НА ПАЗАРОТ  

Обврска за пласираое на бипгприва на пазарпт  
Член 19 

(1) Тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп е дплжен вп една календарска гпдина да 
пласира на пазарпт кплишина на бипгприва шијщтп прпцентуален удел вп вкупната кплишина на 
гприва щтп ја пласира на пазарпт вп таа гпдина сппдветствува на наципналната цел утврдена за 
таа гпдина. 

(2) Обврската пд став (1) на пвпј шлен, тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп мпже да ја 
испплни сп пласираое на пазарпт на бипгприва намещани сп фпсилни гприва утврдени вп шлен 
4 пд пвпј закпн или на шистп бипгпривп, вп спгласнпст сп критериумите за пдржливпст утврдени 
вп пвпј закпн и ппдзакпнскипт акт дпнесен врз пснпва на пвпј закпн и бараоата за квалитет на 
гприва утврдени вп прпписпт за квалитетпт на тешните гприва. 

(3) Обврската пд став (1) на пвпј шлен, тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп мпже да ја 
испплни преку трета страна врз пснпва на писмен дпгпвпр, кпј пспбенп спдржи: 

1) ппдатпци за видпт и кплишината на бипгприва кпи третата страна се пбврзува да ги пласира 
на пазарпт; 

2) нашинпт на кпј третата страна ќе ги пласира на пазарпт видпвите и кплишината бипгприва 
утврдени вп дпгпвпрпт; 

3) перипдпт вп кпј пбврската треба да биде испплнета пд засегнатата трета страна; и  

4) времетраеоетп на дпгпвпрпт. 

(4) Тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп е дплжен дп Министерствптп да дпстави еден 
примерпк пд дпгпвпрпт пд став (3) на пвпј шлен.  

(5) Минималната гпдищна кплишина на фпсилни гприва пласирани на пазарпт врз пснпва на кпја се 
утврдува статуспт на тргпвец сп задплжителна квпта на бипгпривп се утврдува вп уредбата пд 
шлен 24 на пвпј закпн. 

(6) Тргпвците сп задплжителна квпта на бипгпривп и квалификуваните прпизвпдители на 
бипгпривп преземаат мерки за ппттикнуваое на кпристеоетп на бипгприва вп трансппртпт, 
какп щтп се пбјавуваое инфпрмации вп врска сп дпстапнпста и кприснпста на бипгпривата за 
трансппрт на нивните веб-страници, а перипдишнп (алтернатива: најмалку еднаш кварталнп) 
и преку пешатените и електрпнски медиуми.  

(7) Министерствптп му издава регистарски брпј на секпј тргпвец сп задплжителна квпта на 
бипгпривп на негпвипт кприснишки прпфил на Наципналнипт ппртал за електрпнски услуги или 
преку квалификувана електрпнска преппрашана дпстава на електрпнската адреса наведена пд 
тргпвецпт и впди регистар на тргпвци сп задплжителна квпта на бипгпривп. 

(8) Министерпт ја прппищува фпрмата, спдржината и нашинпт на впдеое регистарпт пд став (6) на 
пвпј шлен. 
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Евиденција за пласман на бипгприва на пазарпт  
Член 20  

(1) Тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп впди евиденција за видпт и кплишината на 
бипгприва щтп ги пласира на пазарпт.  

(2) Вп слушај кпга тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп ја пренел пбврската за пласираое 
на бипгприва на пазарпт на трета страна, евиденцијата пд став (1) на пвпј шлен ја впди 
засегнатата трета страна. 

 

Извештај на тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп 
Член 21  

(1) Тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп е дплжен да изгптвува гпдищен извещтај за 
спрпведуваоетп на прпграмата на тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп за 
претхпдната гпдина.  

(2) Извещтајпт пд став (1) на пвпј шлен спдржи: 

1) ппдатпци и анализа на испплнуваоетп на пбврската за пласираое на бипгприва на пазарпт 
вп претхпдната гпдина, 

2) акп е применливп, наведуваое на разликата ппмеду фактишки пласираната кплишина на 
пазарпт и кплишината кпјащтп тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп требал да ја 
пласира на пазарпт вп извещтајната гпдина, 

3) акп е применливп, кплишината пласирана на пазарпт пд трета страна на кпја тргпвецпт сп 
задплжителна квпта на бипгпривп ја пренел пбврската за пласираое на бипгприва на пазарпт, 
и 

4) планираните мерки за испплнуваоетп на пбврската за пласираое на бипгприва на пазарпт 
вп текпвната гпдина. 

(3) Тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп гп дпставува извещтајпт пд став (1) на пвпј шлен 
дп Министерствптп најдпцна дп крајпт на февруари вп текпвната гпдина.  

 

Пптврда за успгласенпст  
Член 22 

Акп врз пснпва на извещтајпт пд шлен 22 пд пвпј закпн се утврди дека тргпвецпт сп 
задплжителна квпта на бипгпривп ја испплнил свпјата пбврска за пласираое на бипгприва на 
пазарпт за претхпдната гпдина, Министерствптп најдпцна дп 31 март вп текпвната гпдина му 
издава пптврда за успгласенпст на засегнатипт тргпвец сп задплжителна квпта на бипгпривп на 
негпвипт кприснишки прпфил на Наципналнипт ппртал за електрпнски услуги или преку 
квалификувана електрпнска преппрашана дпстава на електрпнската адреса наведена пд 
тргпвецпт. 

 

Надпместпк за непласираое на бипгприва на пазарпт  
Член 23 
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(1) Акп вп текпт на претхпдната гпдина тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп не успеал да 
ја пласира на пазарпт пбврзаната кплишина на бипгприва, дплжен е да плати надпместпк за 
непласираое на бипгприва на пазарпт вп спгласнпст сп принциппт „загадувашпт плаќа". 

(2) Надпместпкпт пд став (1) претставува паришен изнпс пп литар гпривп кпе тргпвецпт сп 
задплжителна квпта на бипгпривп не успеал да гп пласира на пазарпт.  

(3) Владата, на предлпг на Министерствптп, дпнесува Уредба за утврдуваое на тргпвец сп 
задплжителна квпта на бипгприва и надпместпк за непласираое на пбрзаната кплишина на 
бипгприва на пазарпт вп кпја се утврдува метпдплпгијата за пресметка на надпместпкпт за 
непласираое на бипгприва на пазарпт. 

(4) Врз пснпва на метпдплпгијата за пресметка на надпместпкпт за непласираое на бипгприва на 
пазарпт, Министерствптп сп рещение гп утврдува тпшнипт изнпс на надпместпкпт, кпј тргпвецпт 
сп задплжителна квпта на бипгпривп кпј не успеал да ги пласира на пазарпт пбврзаните 
кплишини на бипгприва вп претхпдната гпдина е дплжен да гп плати. 

(5) Тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп кпј не успеал да ги пласира на пазарпт 
пбврзаните кплишини на бипгприва има правп да ппведе управен сппр прптив рещениетп пд 
став 4 на пвпј шлен сп кпе се утврдува тпшнипт изнпс на надпместпкпт вп рпк пд 30 дена пд 
денпт на прием на рещениетп.  

(6) Акп третата страна на кпја тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп и ја пренел пбврската 
за пласман на бипгприва на пазарпт, не ја испплнил пбврската, Министерствптп му изрекува 
пбврска за плаќаое на надпместпкпт пд став (1) на пвпј шлен на засегнатипт тргпвец сп 
задплжителна квпта на бипгпривп, кпј има правп да гп наплати пд третата страна спгласнп 
дпгпвпрпт пд шлен 20 став (3) пд пвпј закпн. 

(7) Министерствптп гп издава рещениетп пд став (4) на пвпј шлен најдпцна дп 30 април вп 
текпвната гпдина на кприснишки прпфил на тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп на 
Наципналнипт ппртал за електрпнски услуги или преку квалификувана електрпнска 
преппрашана дпстава на електрпнската адреса наведена пд тргпвецпт сп задплжителна квпта на 
бипгпривп. Тргпвецпт сп задплжителна квпта на бипгпривп е дплжен да гп уплати надпместпкпт 
вп рпк пд 90 дена пд приемпт на рещениетп. 

 

VI. ОБВРСКИ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА БИОГОРИВО 

Обврски на пптрпшувачите на гпривп вп јавнипт превпз и јавнипт сектпр 

Член 24 

(1) Пптрпщувашпт на гпривп вп јавнипт превпз и јавнипт сектпр е дплжен да пбезбеди дека 
ушествптп на бипгпривата пд шлен 4 на пвпј закпн вп вкупната набавена кплишина на гприва за 
трансппрт вп текпт на календарска гпдина ќе изнесува: 

1) 5% вп 2023 гпдина 

2) 10% вп 2024 гпдина 

3) 15% вп 2025 гпдина 

4) 20% вп 2026 гпдина 

5) 25% вп 2027 гпдина 

6) 30% вп 2028 гпдина 
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7) 35% вп 2029 гпдина 

8) 40% вп 2030 гпдина. 

(2) Обврската пд став (1) на пвпј шлен не се пднесува на пптрпщувашпт на гпривп вп јавнипт превпз и 
јавнипт сектпр шијащтп вкупна набавена кплишина на гприва за трансппрт вп текпт на претхпдната 
календарска гпдина не надминува 5.000 литри.  

(3) Тргпвецпт на бипгприва на пазарпт псигурува дека пптрпщувашпт на гпривп вп јавнипт превпз и 
јавнипт сектпр мпже да набави бипгпривп намещанп сп дизел гпривп или мптпрен бензин или 
бипдизел на бензинска станица на автппат, магистрален пат, регипнален пат и лпкалнипт пат вп 
градскптп ппдрашје. 

(4) На бараое пд пптрпщуваш на гпривп вп јавнипт превпз и јавнипт сектпр, тргпвецпт на бипгпривп 
на пазарпт е дплжен да гп снабди пптрпщувашпт сп бипгприва намещани сп фпсилни гприва сп 
ушествп ппвиспкп пд стандарднптп или вп фпрма на шисти бипгприва, на местп кпе е ппределенп пд 
кприсникпт, ппд услпв пптрпщувашпт да има пбезбеденп на местптп на исппрака сппдветна ппрема 
какп щтп е цистерна или резервпар за претпвар на гпривптп вп спгласнпст сп технишките прпписи за 
ппрема ппд притиспк. 

 

 

Евиденција и извештаи за пптрпшувачи на гпривп вп јавнипт превпз и јавнипт сектпр 

Член 25 

(1) Испплнуваоетп на пбврската за упптреба на бипгприва пд шлен 25 став (1) на пвпј закпн се 
дпкажува врз пснпва на евиденцијата кпјащтп пптрпщувашпт на гпривп вп јавнипт превпз и јавнипт 
сектпр е дплжен да ја впди вп спгласнпст сп правилникпт пд став (5) на пвпј шлен. 

(2) Пптрпщувашпт на гпривп вп јавнипт превпз и јавнипт сектпр е дплжен да ппднесе пријава за упис 
вп регистарпт на пптрпщуваши на гпривп вп јавнипт превпз и јавнипт сектпр вп спгласнпст сп 
правилникпт пд став (5) на пвпј шлен. 

(3) Министерствптп впсппставува и впди регистар на пптрпщуваши на гпривп вп јавнипт превпз и 
јавнипт сектпр, врз пснпва на кпј му издава регистарски брпј на секпј пптрпщуваш на гпривп вп 
јавнипт превпз и јавнипт сектпр на негпвипт кприснишки прпфил на Наципналнипт ппртал за 
електрпнски услуги или преку квалификувана електрпнска преппрашана дпстава на електрпнската 
адреса наведена пд пптрпщувашпт. 

(4) Врз пснпва на евиденцијата пд став (1) на пвпј шлен, пптрпщувашпт на гпривп вп јавнипт превпз и 
јавнипт сектпр дпставува ппдатпци за вкупната набавена кплишина на гприва и бипгприва за 
трансппрт вп претхпдната гпдина дп Министерствптп најдпцна дп крајпт на февруари вп текпвната 
гпдина.  

(5) Министерпт дпнесува правилник за следеое на пптрпщувашката на бипгприва вп јавнипт превпз 
и јавнипт сектпр вп кпј ги прппищува: 

1) Фпрмата, спдржината и нашинпт на впдеое на евиденцијата пд страна на пптрпщувашпт на 
гпривп вп јавнипт превпз и јавнипт сектпр, 

2) Фпрмата, спдржината и нашинпт на ппднесуваое на пријавата за упис вп регистарпт на 
пптрпщуваши на гпривп вп јавнипт превпз и јавнипт сектпр, 
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3) Фпрмата, спдржината и нашинпт на впдеое на регистар на пптрпщуваши на гпривп вп 
јавнипт превпз и јавнипт сектпр, и 

4) Фпрмата, спдржината и нашинпт на ппднесуваое на ппдатпците за вкупната набавена 
кплишина на гприва и бипгприва за трансппрт. 

 

VII. НАДЗОР 

Член 26 
(1) Министерствптп врщи надзпр над спрпведуваоетп на пвпј закпн и ппдзакпнските акти 

дпнесени врз пснпва на пвпј закпн. 

(2) Инспекциски надзпр врз спрпведуваоетп на пвпј закпн и ппдзакпнските акти дпнесени врз 
пснпва на пвпј закпн врщи Државнипт пазарен инспектпрат. 

(3) При врщеоетп на инспекцискипт надзпр, Државнипт пазарен инспектпрат ппстапува вп 
спгласнпст сп Закпнпт за инспекциски надзпр и Закпнпт за државен пазарен инспектпрат. 

 

VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

Член 27  
(1) Ппведуваое на прекрщпшна ппстапка за прекрщпци утврдени вп пвпј закпн мпжат да ппбараат 

прганите кпи сп пвпј закпн се задплжени да врщат надзпр. 

(2) За прекрщпците пд шленпвите _______ пд пвпј закпн надлежните пргани пд ставпт (1) на пвпј 
шлен, ппднесуваат бараое за ппведуваое на прекрщпшна ппстапка дп надлежнипт суд. 

(3) На ппстапките пд став (1) пд пвпј шлен се применуваат сппдветнп пдредбите пд Закпнпт за 
прекрщпците. 

(4) Министерствптп ја впди прекрщпшната ппстапка и изрекува прекрщпшни санкции за 
прекрщпците пд шленпвите _____ пд пвпј закпн. 

(5) За впдеое на прекрщпшната ппстапка и изрекуваое на прекрщпшна санкција за прекрщпците, за 
кпи е предвидена глпба вп изнпс дп ___ евра вп денарска прптиввреднпст евра за правнп лице, 
___ евра вп денарска прптиввреднпст за пдгпвпрнптп лице вп правнптп лице и ___ евра вп 
денарска прптиввреднпст за физишкп лице, министерпт сп рещение фпрмира кпмисија за 
пдлушуваое пп прекрщпк (вп натампщнипт текст: Прекрщпшна кпмисија), спставена пд три 
шлена пд редпт на лицата врабптени вп министерствптп, и тпа: 

1) еден шлен диплпмиран правник, сп пплпжен правпсуден испит и сп пет гпдини рабптнп 
искуствп вп свпјата пбласт, кпјщтп е претседател на Прекрщпшната кпмисија, 

2) еден шлен сп виспка струшна ппдгптпвка пд пбласта на технишките науки сп пет гпдини 
рабптнп искуствп вп свпјата пбласт, и 

3) еден шлен сп виспка струшна ппдгптпвка пд пбласта на екпнпмските науки сп пет гпдини 
рабптнп искуствп вп свпјата пбласт. 

(6) Прекрщпшната кпмисија се избира за перипд пд три гпдини сп правп на ппвтпрен избпр на 
шленпвите. 

(7) Министерпт на предлпг на претседателпт на Прекрщпшната кпмисија мпже да дпнесе рещение 
за разрещуваое на шлен на Прекрщпшната кпмисија вп следниве слушаи: 
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1) сп истекпт на времетп за кпе е именуван за шлен, 

2) пп негпвп бараое, 

3) сп испплнуваое на услпвите за старпсна пензија спгласнп сп закпн, 

4) акп му се утврди трајна несппспбнпст за ушествп вп рабптата на Прекрщпшната кпмисија, 

5) акп сп правпсилна судска пдлука се утврди прекрщуваое на прпписите за впдеое на 
прекрщпшната ппстапка, 

6) акп не ги испплнува пбврските кпи прпизлегуваат пд рабптеоетп вп Прекрщпшната кпмисија, 
и 

7) акп не пријавил ппстпеое на кпнфликт на интереси за слушај за кпј рещава Прекрщпшната 
кпмисија. 

(8) Прекрщпшната кпмисија дпнесува делпвник за свпјата рабпта кпј гп пдпбрува министерпт. 

(9) Прекрщпшната кпмисија рабпти вп спвет, а пдлушува сп мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј на 
шленпви. 

(10)  Членпвите на Прекрщпшната кпмисија пдлушуваат сампстпјнп и независнп врз пснпва на закпн и 
сппред свпетп струшнп знаеое и сппственп убедуваое. 

(11)  Прптив рещенијата на Прекрщпшната кпмисија мпже да се изјави правнп средствп дп надлежен 
прган спгласнп Закпнпт за прекрщпците. 

 

Член 28  
(1) На квалификуван прпизвпдител на бипгприва ќе му се изреше глпба за прекрщпк вп изнпс пд 

100 дп 300 евра вп денарска прптиввреднпст акп е друщтвп класифициранп какп микрп тргпвец, 
глпба вп изнпс пд 300 дп 1000 евра вп денарска прптиввреднпст акп е друщтвп класифициранп 
какп мал тргпвец, глпба вп изнпс пд 500 евра дп 1.500 евра вп денарска прптиввреднпст акп е 
друщтвп класифициранп какп среден тргпвец и глпба вп изнпс пд 1.000 евра дп 3.000 евра вп 
денарска прптиввреднпст акп е друщтвп класифициранп какп гплем  тргпвец, дпкплку:  

1) не пбезбеди примена на системпт за верификација на испплнуваое на критериумите за 
пдржливпст (шлен 14, став (3)), 

2) не ги шува дпкументите врз пснпва на кпи му биле пдпбрени и исплатени финансиските 
средства за ппддрщка на прпизвпдствптп на бипгпривп вп перипд пд шетири гпдини (шлен 18 
став (1)), и 

3) не презема мерки за ппттикнуваое на кпристеоетп на бипгприва вп трансппртпт (шлен 20 
став (5)).  

 
(2) Глпба вп изнпс пд 300 евра вп денарска прптиввреднпст ќе се изреше за прекрщпк за дејствијата 

пд став (1) на пвпј шлен на пдгпвпрнптп лице вп друщтвптп кпе е квалификуван прпизвпдител на 
бипгприва.  

 
Член 29 

(1) На тргпвец сп задплжителна квпта на бипгприва ќе му се изреше глпба за прекрщпк вп изнпс пд 
100 дп 300 евра вп денарска прптиввреднпст акп е друщтвп класифициранп какп микрп тргпвец, 
глпба вп изнпс пд 300 дп 1000 евра вп денарска прптиввреднпст акп е друщтвп класифициранп 
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какп мал тргпвец, глпба вп изнпс пд 500 евра дп 1.500 евра вп денарска прптиввреднпст акп е 
друщтвп класифициранп какп среден тргпвец и глпба вп изнпс пд 1.000 евра дп 3.000 евра вп 
денарска прптиввреднпст акп е друщтвп класифициранп какп гплем  тргпвец, дпкплку:  

1) на ја дпстави прпграмата дп Министерствптп вп прппищанипт рпк (шлен 11 став (3)). 

2) не ги дпстави ппдатпците за гпдищната кплишина пп видпви бипгприва щтп планира да ги 
пласира на пазарпт за наредната гпдина дп Министерствптп (шлен 11 став (4)) 

3) не пласира на пазарпт кплишина на бипгприва шијщтп прпцентуален удел вп вкупната 
кплишина на гприва щтп ја пласира на пазарпт вп таа гпдина сппдветствува на наципналната цел 
утврдена за таа гпдина (шлен 20 став (1)), 

4) дп Министерствптп не дпстави еден примерпк пд дпгпвпрпт сп трета страна (шлен 20 став (4)), 

5) не презема мерки за ппттикнуваое на кпристеоетп на бипгприва вп трансппртпт (шлен 20 
став (5)), 

6) не впди евиденција за видпт и кплишината на бипгприва щтп ги пласира на пазарпт (шлен 21 
став (1)), и 

7)  не гп дпстави гпдищнипт извещтај за спрпведуваоетп на прпграмата дп Министерствптп вп 
прппищанипт рпк (шлен 22 став (3)). 

 

(2) На тргпвец на бипгприва ќе му се изреше глпба за прекрщпк вп изнпс пд 100 дп 300 евра вп 
денарска прптиввреднпст акп е друщтвп класифициранп какп микрп тргпвец, глпба вп изнпс пд 
300 дп 1000 евра вп денарска прптиввреднпст акп е друщтвп класифициранп какп мал тргпвец, 
глпба вп изнпс пд 500 евра дп 1.500 евра вп денарска прптиввреднпст акп е друщтвп 
класифициранп какп среден тргпвец и глпба вп изнпс пд 1.000 евра дп 3.000 евра вп денарска 
прптиввреднпст акп е друщтвп класифициранп какп гплем  тргпвец, дпкплку: 

1) Не му пбезбеди пптрпщувашпт на гпривп вп јавнипт превпз и јавнипт сектпр да набави 
бипгпривп на бензинска станица на автппат, магистрален пат, регипнален пат и лпкалнипт пат 
вп градскптп ппдрашје (шлен 25 став (3)), и 

2) На бараое пд пптрпщуваш на гпривп вп јавнипт превпз и јавнипт сектпр, не гп снабди 
пптрпщувашпт сп бипгприва намещани сп фпсилни гприва сп ушествп ппвиспкп пд стандарднптп 
или вп фпрма на шисти бипгприва, на местп кпе е ппределенп пд кприсникпт (шлен 25 став (4)). 

 

(3) Глпба вп изнпс пд 300 евра вп денарска прптиввреднпст ќе се изреше за прекрщпк за дејствијата 
пд став (1), (2) и (3) на пвпј шлен на пдгпвпрнптп лице вп друщтвптп кпе е тргпвец сп 
задплжителна квпта на бипгприва, тргпвец на бипгприва или тргпвец сп нафта и нафтени 
деривати кпј е акцизен пбврзник .  

 

Член 30 

(1) На пптрпщувашпт на гпривп вп јавнипт превпз и јавнипт сектпр ќе му се изреше глпба за 
прекрпщпк вп изнпс пд 100 дп 300 евра вп денарска прптиввреднпст акп е правнп лице кпе е 
или мпже да се класифицира какп микрп тргпвец, глпба вп изнпс пд 300 дп 1000 евра вп 
денарска прптиввреднпст акп е правнп лице кпе е или мпже класифициранп какп мал тргпвец, 
глпба вп изнпс пд 500 евра дп 1.500 евра вп денарска прптиввреднпст акп е правнп лице кпе е 
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или мпже да се класифицира какп среден тргпвец и глпба вп изнпс пд 1.000 евра дп 3.000 евра 
вп денарска прптиввреднпст акп е правнп лице кпе е или мпже да се класифицира какп гплем  
тргпвец, дпкплку:  

1) не пбезбеди дека ушествптп на бипгпривата вп вкупната набавена кплишина на гприва за 
трансппрт вп текпт на календарска гпдина е вп прпцентите наведени вп шлен 25 став (1), 

2) не впди евиденција за набавена кплишина на гприва (шлен 26 став (1)), 

3) не ппднесе пријава за упис вп регистарпт на пптрпщуваши на гпривп вп јавнипт превпз и 

јавнипт сектпр (шлен 26 став (2)), и 

4) не дпставува ппдатпци за вкупната набавена кплишина на гприва и бипгприва за трансппрт 

дп Министерствптп вп прппищанипт рпк (шлен 26 став (4)).  

 

(2) Глпба вп изнпс пд 300 евра вп денарска прптиввреднпст ќе се изреше за прекрщпк за дејствијата пд 

став (1) на пвпј шлен на пдгпвпрнптп лице вп правнптп лице.  

 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Дпнесуваое на ппдзакпнски акти  
 Член 31 

(1) Владата ги дпнесува Акцискипт план за бипгприва и ппдзакпнските акти пд шленпвите 14, 18 и 
23 пд пвпј закпн вп рпк пд 12 месеци пд денпт на влегуваое вп сила на пвпј закпн. 

(2) Министерпт ги дпнесува ппдзакпнските акти пд шленпвите 4, 7, 19 и 25 на пвпј закпн вп рпк пд 
12 месеци пд денпт на влегуваое вп сила на пвпј закпн.  

(3) Министерпт ја фпрмира Прекрщпшна кпмисија пд шлен 27 на пвпј закпн вп рпк пд 15 месеци пд 
денпт на влегуваое вп сила на пвпј закпн. 

(4) Градпт Скппје ќе ја дпнесе Прпграмата за бипгприва на град Скппје вп рпк пд три месеци пд 
денпт на пбјавуваоетп на Акцискипт план за бипгприва вп трансппртпт. 

 
Обврски за успгласуваое  

Член 32 
(1) Обврската за тргпвците сп задплжителна квпта на бипгприва пд шлен 20 став (1) ќе заппшне да се 

применуваат пд 1 јануари 2023 гпдина. 
(2) Обврската пд шлен 25 став (3) на пвпј закпн ќе заппшне да се применува на бензинските станици 

кпи пред влегуваоетп вп сила на пвпј закпн се изградени или за кпи е издаденп правпсилнп 
пдпбрение за градеое вп спгласнпст сп прпписите пд пбласта на градеоетп пд 1 јули 2023 
гпдина. 

 
Завршна пдредба  

Член 33 
Овпј закпн влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на Република 
Северна Македпнија“, а ќе заппшне да се применува пд 1 јули 2022 гпдина. 


