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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за социјалната заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 
44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 17.10.2016 година, донесе 

 
ПРОГРАМА ЗА СУБВЕНЦИOНИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА ЗА 

2017 ГОДИНА 
 

I. Појдовна основа 
 
Со оваа програма се врши субвенционирање на потрошувачката на енергија 

(електрична енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лесно масло за домаќинства/ нафта за 
домаќинство и централно греење) во 2017 година. 

 
Со оваа програма се обезбедува континуитет во субвенционирањето на потрошувачката 

на енергија, врз основа на Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија 
за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“  бр. 2/16 и 160/16). 

 
II. Корисници 

 
Корисници на оваа програма се домаќинства кои се корисници на право на социјална 

парична помош и семејства корисници на правото на постојана парична помош (во 
понатамошниот текст:  корисник). 

Домаќинства на кои поради работно ангажирање за извршување на јавни работи 
времено им мирува правото на социјална парична помош, не се сметаат за корисници на 
оваа програма. 

Корисникот го остварува надоместокот по основа на субвенција на дел од потрошената 
енергија (електрична енергија, огревно дрво, јаглен, екстра лесно масло за 
домаќинства/нафта за домаќинство и централно греење), доколку: 

 
- остварува право на социјална парична помош или постојана парична помош, согласно  

со Законот за социјалната заштита,   
- извршил плаќање во период од 1 јануари 2017 година до 31 декември 2017 година, за 

електрична енергија или централно греење и 
- набавил огревен материјал (дрво, јаглен или екстра лесно масло за домаќинства /нафта 

за домаќинство), во период од 1 јануари 2017 година до 31 декември 2017 година. 
 

III. Мерки 
 

Надоместокот за субвенција за потрошена енергија ќе се исплаќа на месечна основа.  
Висината на месечниот надоместок за субвенција изнесува 900 денари, за доставена 

платена сметка за електрична енергија или централно греење или платена сметка 
(фискална сметка) и сметкопотврда за останатите енергенси од 1 јануари до 30 јуни 2017 
година. 

Висината на месечниот надоместок за субвенција изнесува 1000 денари, за доставена 
платена сметка за електрична енергија или централно греење или платена сметка (фискална 
сметка) и сметкопотврда за останатите енергенси од 1 јули до 31 декември 2017 година. 
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IV. Модалитети на субвенции 

 

Модалитетите на субвенциите ќе зависат од видот на енергенсот за кој ќе се определи 

корисникот за оставрување на надоместокот за субвенционирање на  трошокот. 

За остварување на субвенционирање на потрошена енергија (електрична енергија или 

централно греење), ќе се земаат предвид платените сметки во период од јануари - 

декември 2017 година, без оглед на периодот за кој се однесува сметката. 

Набавката на огревно дрво, јаглен или екстра лесно масло за домаќинства/нафта за 

домаќинство треба да биде извршена во период од јануари - декември 2017 година. 

Надоместокот за субвенција корисникот го остварува во месечен износ од 900, односно 

1000 денари. Доколку износот на сметката е помал од висината на субвенцијата, на 

корисникот му се исплаќа надоместокот за субвенција за потрошена енергија до износот 

на сметката. 

- Надоместокот за потрошена електрична енергија ќе се исплаќа за секоја платена 

месечна сметка за потрошена електрична енергија, која соодветствува со адресата на која 

живее корисникот. Во случај кога на иста адреса со едно електрично броило живеат 

повеќе корисници-домаќинства, надоместок за субвенција  сразмерно ќе го оствари секој 

корисник, до висината на сметката. 

- Надоместокот за централно греење ќе се исплаќа за секоја платена месечна сметка за 

централно греење која соодветствува со адресата на која живее корисникот. Во случај кога 

на иста адреса живеат повеќе корисници-домаќинства, надоместок за субвенција  

сразмерно ќе го оствари секој корисник, до висината на сметката. 

- Надоместокот за останатите енергенси, за кои не се плаќа месечна сметка, ќе се 

исплаќа по приложена платена сметка, на име на носителот на правото или член на 

неговото семејство/домаќинство. Надоместокот за субвенција се остварува во месечен 

износ од 900, односно 1000 денари до износот на приложената сметка, во кој период се 

исклучува од надоместок за субвенција за друг енергенс. 

Во периодот на важење на оваа програма, корисникот може да поднесе барање за 

надоместокот за субвенција за различни енергенси, со тоа што во еден месец правото на 

субвернционирање на трошоците се остварува за еден вид на енергенс, во месечна висина 

од 900, односно 1000 денари.  

  

V. Носители 

 

Оваа програма ќе ја спроведе Министерството за труд и социјална политика и центрите 

за социјална работа. 

Корисниците може да поднесат барање за остварување на надоместокот за субвенција 

за потрошена енергија од 1 јануари 2017 година до 31 декември 2017 година. 

Барањето се поднесува до надлежниот центар за социјална работа, според местото на 

живеење на корисникот. 

 

Кон барањето се поднесува следнава документација: 

- платена сметка за електрична енергија или централно греење,  или 

- платена сметка (фискална сметка) и сметкопотврда за останатите енергенси, која 

гласи на име на носителот на правото или член на неговото семејство/домаќинство. За 

екстра лесното масло за домаќинството, платената сметка и сметкопотврдата ќе се земаат 

во предвид за период  согласно со прописите за продажба на овој вид енергенс. 

Субвенционирањето на потрошувачката на енергија престанува во следниве случаи: 

- со престанување на користење на социјална парична помош или постојана парична 

помош и 
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- доколку субвенцијата е остварена врз основа на невистинити или нецелосни податоци, 

односно со злоупотреба на истaтa. 

Корисникот треба да известува за секоја промена која се однесува на: 

- промена на носителот за исплата и 

-  промена на домашната адреса. 

Исплатата може да се врши во еден месец, кумулативно и за повеќе платени  сметки во 

периодот на важење на оваа програма. 

Исплатата за огревен материјал (огревно дрво и јаглен) и екстра лесно масло за 

домаќинства/нафта за домаќинство се врши по поднесена сметка за период од датата на 

платената сметка, а најдоцна до 31 декември 2017 година. 

Центарот за социјална работа води евиденција за корисниците за искористениот 

надоместок за субвенција на месечна основа. 

 

VI. Извори на средства 

 

Програмата за воведување на субвенции за трошоци за потрошена енергија за 2017 

година ќе предизвика фискални импликации во висина од 94.000.000 денари, обезбедени 

во Буџетот на Република Македонија за 2017 година, со напомена дека во 2017 година ќе 

се измират и неизмирените обврски по основ на надоместок за субвенционирањето на 

потрошувачката на енергија од 2016 година.  

Средствата за субвенционирањето на потрошувачката на енергија ќе се исплаќаат од 

Буџетот на Министерството за труд и социјална политика - Раздел 15001, Потпрограма 50, 

ставка 464, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии. 

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

весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2017 година. 

 

Бр. 42-7990/1 Заменик на претседателот 

17 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 




