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Почитувани претставници на граѓанските организации,
Ви благодариме на интересот за учество на Повикот до граѓанскиот сектор за придонес во
подготвувањето на Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2021
година. Пополнетиот образец (заедно со прилозите, доколку ги има) доставете го до Одделението за
соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија, електронски на адреса nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака Иницијатива за ГПВРСМ
2021, до 23.9.2020 година. Со доставување на образецот потврдувате дека се согласувате вашата
иницијатива да биде објавена на веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk.

Општи податоци за здружението / фондацијата
Име на здружението/фондацијата: Здружение за промовирање на електрични возила
ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ Скопје
ЕМБС (матичен број на правниот субјект според податоците во Централен регистар): 7338384
Седиште и адреса (улица, број, општина): ул.Партизанска 2 бр.12/12 Скопје
Застапник: Оливер Велковски
Веб страница:/ www.emobilnost.org
Електронска пошта (e-mail): ngoelektromobilnost@gmail.com
Телефонски број за контакт: 070/266-383
Лице за контакт: Оливер Велковски

Предлог- иницијатива
за годишна Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија
за 2021 година
Наслов на иницијативата: Обележување и соодветна евиденција на електричните возила во
Р.С.Македонија
Стратешки приоритет: (придонес - поврзаност со определен стратешки приоритет на Владата на
Република Северна Македонија)
Потребата од обележување на таканаречените зелени возила (електричните и приклучните хибридни
возила) од останатите претставува една од обврските на секоја земја членка на Европската Унија. Во
таа насока иницијативата се однесува на обележување на електричните и приклучните хибридни
возила во рамки на регистарската табличка при прва регистрација на овој тип на возила.
Приоритетна цел: (придонес - поврзаност со определена стратешка цел на Владата на Република
Северна Македонија)
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Преку прифаќањето на ваквата иницијатива Владата на Република Северна Македонија ќе ја покаже
својата интенција за прифаќањето на електромобилноста како една од начините за борба против
загадувањето на воздухот и емисијата на стакленички гасови од сообраќајот а ваквите возила
соодветно ќе ги обележи преку процесот на регистрација со соодветни обележја преку регистарските
таблички.
НППА (поврзаност со пристапни партнерства како и соодветна идентификација на поглавје и
подрачје)
Согласно директивите на Европската Унија почнувајќи од 01 јули 2016 година сите возила на
целосно електричен погон и возилата кои што имаат покрај друг систем за погонување на возилото
користат и батериски систем за придвижување кој се полни преку надворешен извор на енергија (се
мисли на приклучни хибридни возила), се обележуваат со ознаката „Е“ во рамки на регистарската
табличка.
Образложение: (Краток опис на иницијативата: причини за предлагање, предмет на уредување
доколку се работи за закон или подзаконски акт и надлежен орган на државната управа)
Здружението за промоција на електрични возила Електромобилност Скопје како граѓанска
организација која со своите активности делува во насока на промовирање на електричните возила
поради бројните бенефиции за општеството и заштита на животната средина, бара од Владата на
Р.С.Македонија да овозможи прифаќање на предлог иницијативата што ќе допринесе за поддршка на
идејата да се овозможи појасно обележување на електричните и приклучните хибридни возила преку
нивните регистарски таблички.
Електричните возила како нов тренд во мобилноста се веќе реалност во Европа и светот
поради што Европската Унија ги прилагодува актуелните регулативи во насока на нивна поголема
примена и независност од фосилните горива.
Здружението за промовирање на електрични возила ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ Скопје кое
делува во насока на промовирање на електричните возила и нивните бенефиции во Република
Северна Македонија, ја поднесува оваа иницијатива до Владата на Р.С.Македонија преку
Министерството за Внатрешни работи за измена на „Правилникот за регистарските таблички на
моторни и приклучни возила, работни машини, земјоделски трактори, мотокултиватори, велосипед
со мотор, запрежно возило и приклучно возило што го влече земјоделски трактор или
мотокултиватор и за национална ознака“ како дел од Законот за безбедност на сообраќајот и
патиштата, односно дополнување на истиот во кој ќе се уреди делот на посебно обележување и
евиденција на електричните и приклучните хибридни возила во Р.С.Македонија.
Предлогот е во рамки на „Правилникот за регистарските таблички на моторни и приклучни
возила, работни машини, земјоделски трактори, мотокултиватори, велосипед со мотор, запрежно
возило и приклучно возило што го влече земјоделски трактор или мотокултиватор и за национална
ознака“ да се прецизира начинот на обележување на електричните и приклучните хибридни возила
односно на нивните регистарски таблични да се стави посебна ознака (буквата Е) или да се доделат
таблички со зелена боја.
На овој начин сите корисници (правни и физички лица) на електрични и приклучни хибридни возила
врз основа на овие визуелни обележја на регистарските таблички дека користат еколошко возило ќе
може да ги користат бенефитите кои како субвенција веќе се нудат или пак допрва ќе се овозможат
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во рамки на нашата држава за сопствениците на овој вид на возила (бесплатни паркинзи, бесплатни
патарини, слободно движење без ограничување во централно градско подрачје и сл.).

Очекувани влијанија: (Кои се очекуваните влијанија од предлог-иницијативата)
Прифаќањето на ваквата иницијатива од страна на Владата на Р.С.Македонија ќе даде дополнителен
придонес во стимулирање на населението за замена на традиционалните возила со возила базирани
на „зелени“ технологии што ќе значи сериозен чекор кон промоција на електромобилноста во
Северна Македонија и испраќање на јасна порака од страна на Владата за поддршка на Директивите,
Европскиот зелен договор (European Green Deal) и напорите на Европската Унија кон намалувањето
на загадувањето на воздухот и бучавата од сообраќајот и заштита на животната средина. Ваквиот
чекор ќе значи воедно и системско прифаќање на електромобилноста од страна на Владата на
Р.С.Македонија почнувајќи со предложените промени во „Правилникот за регистарските таблички на
моторни и приклучни возила, работни машини, земјоделски трактори, мотокултиватори, велосипед
со мотор, запрежно возило и приклучно возило што го влече земјоделски трактор или
мотокултиватор и за национална ознака“ како дел од Законот за безбедност на сообраќајот и
патиштата.
Финансиски импликации: (Дали предлог-иницијативата предизвикува финансиски импликации?
Ако има, дали потребните средства се обезбедени и од кои извори?)
Прифаќањето на ваквата иницијатива нема да има финансиски импликации во буџетот на дражавата

Прилози (со наведување на авторот на документот):

23.09.2020 година

Потпис на застапникот

М.П.

