
П Р А В И Л Н И К 

за субвенционирање на домаќинствата во Општина Битола за набавка и монтажа на 

високоефикасни инвертер клима уреди  

 

(консолидиран текст) 

 

Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат начинот, постапката и критериумите за 

субвенционирање на домаќинствата во Општина Битола за набавка и монтажа на 

високоефикасни инвертер клима уреди, заради замена на печките на тврди и фосилни 

горива кои што ги користат за затоплување на станбениот простор во кој живеат.   

 

Член 2 

Со право на субвенционирање на трошоците за набавка и монтирање на 

високоефикасни инвертер клима уреди можат да се стекнат носители на домаќинства кои 

живеат на територијата на Општина Битола, кои за затоплување на станбениот простор во 

кој живеат користат тврди и фосилни горива и чии членови во претходните пет години 

немаат користено средства од Буџетот на Општина Битола за купување на инвертер клима 

уреди или системи и печки на пелети. 

Првенство при распределбата на средствата за субвенционирање ќе имаат 

носителите на домаќинства кои живеат во  една од утврдените зони дадени во прилог 1 на 

овој правилник. 

Како носител на домаќинството се смета сопственикот на станбениот простор 

односно обврзникот на данокот на имот за станбениот простор во кој живее домаќинството 

или кој на друг начин ќе докаже дека е носител на домаќинството.  

Како станбен простор во кој живее домаќинството се смета недвижниот имот во кој 

носителот на домаќинството има живеалиште. 

Носителот на домаќинството го докажува правото на сопственост на станбениот 

простор во кој живее домаќинството со имотен лист, правен основ, решение за данок на 

имот или друг соодветен доказ, а живеалиштето го докажува со важечка лична карта, патна 

исправа или изјава заверена на нотар. 

Две или повеќе домаќинства кои живеат во посебни делови од еден ист станбен 

објект, кои не се физички поделени, а претставуваат функционални целини, се сметаат за 

посебни домаќинства доколку имаат засебни струјомери и водомери или доколку тоа го 

потврдат со изјава заверена на нотар. 

Доколку две или повеќе домаќинства живеат во различни станбени единици на еден 

ист сопственик, тоа го докажуваат со изјава заверена на нотар. 

 

Член 3 

Распределбата на средствата за субвенционирање ќе се врши врз основа на јавен 

повик, кој ќе биде објавен од страна на Општина Битола во најмалку два дневни весници 

кои излегуваат на територијата на Република Северна Македонија и на интернет страницата 

на Општина Битола.  



Рокот за пријавување по јавниот повик ќе биде најмалку пет работни дена. 

Начинот, рокот и поблиските критериуми за пријавување ќе бидат определени во 

јавниот повик.  

Распределбата на средствата ќе се врши врз основа на уредна и комплетна 

документација, според редоследот на аплицирање и според утврденото право на првенство 

согласно член 2 став 2 од овој правилник. 

 

Член 4 

За спроведување на постапката по јавниот повик, градоначалникот на Општина 

Битола формира комисија составена од петнаесет членови, од кои дванаесет членови од 

вработените во општинската администрација и три членови од членовите на Советот на 

Општина Битола. Заради поефикасно спроведување на постапката, од составот на 

комисијата може да се формираат три или повеќе поткомисии. 

По прибирањето и проверката на документите, комисијата од ставот 1 на овој член 

изготвува листа на прифатливи баратели за субвенционирање. 

Градоначалникот на Општина Битола, врз основа на листата од ставот 2 на овој член, 

донесува решение за субенционирање на прифатливиот број на баратели, по што конечната 

листа со добитници на субвенции се објавува на интернет страницата на Општина Битола.  

Печките на тврди и фосилни горива кај добитниците на субвенции ќе бидат одземени 

без надомест од Општина Битола, а собирањето на печките ќе биде извршено од страна на 

ЈКП Комуналец Битола или од страна на друго правно лице кое ќе биде избрано од Општина 

Битола. 

Добитниците на субвенции кај кои нема да се затекнат печки на тврди или фосилни 

горива или ќе одбијат затекнатите печки да бидат попишани и одземени од Општина 

Битола, ќе го изгубат правото на субвенционирање и ќе бидат должни да го вратат на 

Општина Битола износот на искористената субвенција. 

 

Член 5 

Едно домаќинство може да добие и да искористи субвенција во максимален бруто 

износ од 62.000 денари, во кој износ влегуваат трошоците за набавка и монтажа и данокот 

на личен доход.  

Максималниот број на домаќинства кои можат да добијат и да користат субвенција 

изнесува 2.500 домаќинства.  

Во зависност од искористувањето на субвенциите, доколку има преостанати 

расположливи средства, градоначалникот може да донесе дополнително решение за 

субвенционирање на одреден дополнителен број од наредно рангираните баратели од 

листата од член 4 став 2 од овој правилник. 

Средствата за субвенциите се планирани од Буџетот на Општина Битола за 2020 

година – Програма за животна средина за 2020 година, во вкупен износ од 155.000.000 

денари, а се обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија  за 2019 година – 

Програма на Владата на Република Северна Македонија за намалување на 

аерозагадувањето.  

 



Член 6 

Субвенцијата може да се искористи како учество за купување и монтажа на еден или 

повеќе високоефикасни инвертер клима уреди од трговски друштва и трговци поединци кои 

се регистрирани и вршат трговија, одржување и поправка на клима уреди.  

 За високоефикасни инвертер клима уреди се сметаат инвертер клима уреди со 

работна температура за греење од минимум -15 целзиусови степени, со енергетска класа на 

ладење минумум А и енергетска класа на греење минимум А и со коефициент на ефикасност 

SEER миниум 6.0 и SCOP минимум 3.5. 

 

Член 7 

Начинот на користење на субвенцијата е со рефундирање на направените трошоци 

за набавка и монтажа на високоефикасен инвертер клима уред на трансакциската сметка на 

добитникот на субвенцијата или со плаќање кон трговското друштво односно трговецот 

поединец од каде што се набавува и монтира уредот. 

Доколку барателот на субвенцијата бара рефундирање на направените трошоци за 

набавка и монтажа на уредот, до Општина Битола треба да достави барање кон кое треба да 

приложи фискална сметка или фактура со извод од банка за извршеното плаќање и копија 

од трансакциската сметка на која бара да биде извршено рефундирањето на средствата.  

Доколку барателот на субенцијата бара плаќањето да биде извршено кон трговското 

друштво односно трговецот поединец од каде што се набавува и монтира уредот, до 

Општина Битола треба да достави барање кон кое треба да приложи про-фактура од 

трговското друштво односно трговецот поединец која задолжително треба да ги содржи 

следните елементи: податоци за барателот на субвенцијата и податоци за уредот што се 

набавува.  

Добитниците на субвенција кои поднеле барање за плаќање кон трговското друштво 

односно трговецот поединец, за исплата на субвенцијата треба да достават фактура од 

трговското друштво односно трговецот поединец, издадена врз основа на про-фактурата 

доставена со барањето за субвенционирање. Исплатата кон трговското друштво односно 

трговецот поединец ќе се врши рок од осум дена по доставувањето на фактурата. 

 

Член 8 

Пред исплатата на средствата корисникот на субвенцијата задолжително треба да 

достави до Општина Битола изјава заверена на нотар дадена под материјална и кривична 

одговорност дека се обврзува да ја предаде без надомест на Општина Битола печката на 

тврди или фосилни горива која што ја користел за затоплување на станбениот простор во 

кој живее неговото домаќинство и дека во наредните три години по денот на монтажата на 

клима уредот нема да го демонтира истиот и нема да користи дрва, јаглен, фосилни или 

какви било други видови на нееколошки горива за затполување на станбениот простор во 

кој ќе биде монтиран уредот, како и дека е согласен во тој период од три години да се вршат 

контроли од страна на Општина Битола во станбениот простор во кој ќе биде монтиран 

уредот, а во спротивно дека е согласен да го врати на Општина Битола износот на 

искористената субвенција. 



Доколку корисникот на субвенцијата не ја достави изјавата од ставот 1 на овој член, 

истиот ќе го изгуби правото на субвенција и Општина Битола нема да има обврска за 

исплата на средствата. 

 

Член 9 

Надзор над преземените обврски со изјавата од член 7 став 2 од оваа одлука ќе вршат 

овластените општински комунални инспектори од Општина Битола. 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а истиот ќе се објави во 

„Службен гласник на Општината Битола“. 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОГ 1 

 

 

Утврдени зони за субвенционирање на домаќинствата во Општина Битола за 

набавка и монтажа на вискоефикасни инвертер клима уреди  

 

  

1. Зона ЦГП1, Зона ЦГП 2, Зона ЦГП 3, Зона ЦГП 4 и Зона ЦГП 5 

2. Зона „Даме Груев„ 

3. Зона „Јени маале 2„ 

4. Зона Боримечка 

5. Зона Североисточна 

6. Зона Ушици 

7. Зона Баир 

8. Зона Девеани 

9. СЗ 3,4,5,6,7,8- област Маџар маало 

10. Зона Горно Оризари 

11. Зона Стрелиште 

 


