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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 146 став 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 16/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
19.7.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЦЕЛИТЕ И ГОДИШНАТА ДИНАМИКА НА ПОРАСТОТ НА УЧЕСТВОТО НА
ЕНЕРГИЈАТА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО ФИНАЛНАТА
ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА (∗)
Член 1
Со оваа одлука се пропишуваат целите и годишната динамика на порастот на учеството
на енергијата од обновливи извори на енергија во финалната потрошувачка на енергија до
2020 година.
Член 2
Процентуалното учество на обновливите извори на енергија во потрошувачката на
финалната енергија во 2020 година треба да изнесува 21 %.
Целниот процент од став 1 на овој член треба да се постигне со изградба на нови
енергетски објекти кои користат обновливи извори на енергија како и засилени мерки на
енергетска ефикасност согласно Стратегијата за искористување на обновливи извори на
енергија до 2020 година во Република Македонија и Стратегијата за унапредување на
енергетската ефикасност во Република Македонија до 2020.
Член 3
Динамиката на постигнувањето на целниот процент на учеството на обновливите
извори на енергија во потрошувачката на финалната енергија до 2020 година, треба да
изнесува:
Целен процент
17,6 %
18,1 %
18,5 %
18,9%
19,0 %
19,5 %
21,0 %
21,0 %

Година
до 31.12. 2013
до 31.12. 2014
до 31.12. 2015
до 31.12. 2016
до 31.12. 2017
до 31.12. 2018
до 31.12. 2019
до 31.12. 2020

Член 4
Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за целниот
процент на енергија произведена од обновливи извори на енергија, как о и начинот и
динамиката на постигнување на целниот процент на енергија произведена од обновливи
извори на енергија (“Службен весник на Република Македонија” бр.141/2010) .
(∗) Со oваа одлука се врши усоласување со Директивата 2009/28/EC на Европскиот парламент и на Советот од 23 април 2009 година за

промоција на користење енергија од обновливи извори и со која се изменуваат и дополнуваат и последователно се укинуваат
директивите 2001/77/EC и 2003/30/EC (Службен Весник на Eвропска Унија L 140/16), CELEX број 32009L0028
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Член 5
Овaа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.
Бр.51-3614/2
19 јули 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Република Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
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