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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЕНЕРГЕТИКА
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.06 од 15.01.2016 година

Член 1
Во Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија’’ број 16/11,
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15), во членот 1 став (1)
во точка 4), по запирката се додаваат зборовите: “во областа на енергетиката и
водните услуги”.
Член 2
Во членот 15 став (1) се менува и гласи:
„(1) Регулирањето на прашањата поврзани со вршењето на енергетските дејности
определени со овој закон и прашањата поврзани со утврдувањето на тарифите и
цените за водните услуги определени во Закон за утврдување на цени на водните
услуги го врши
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.“
Во ставот (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и
со Закон за утврдување на цени на водните услуги.“.
Член 3
Во членот 16 став (1) зборот „пет“ се заменува со зборот „седум“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Еден член на Регулаторната комисија за енергетика треба да биде експерт за правни
прашања од областа на енергетиката, еден член експерт за економски прашања од
областа на енергетиката и еден член експерт за економски прашања од областа на
управување со води.“
Член 4
Во членот 17 став (2) точката 1) се менува и гласи:
„има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа
на електротехниката, машинството, технологијата, градежно инженерство- хидро,
економијата или правото;”.
Точката 2) се менува и гласи:
„во последните 15 години пред именувањето да имало најмалку десет години работно
искуство во енергетиката, односно во управувањето со води;”.
Точката 3) се менува и гласи:
„најмалку една година пред изборот за член на Регулаторната комисија за енергетика
да не бил член на надзорен или управен одбор или одбор на директори во друштво
кое врши регулирана енергетска дејност, односно дејност управување со води;’’.
Во точката 6) алинеја пет сврзинкот „или’’ се заменува со сврзникот „и’’ и алинејата
шест се брише.
Член 5
Во членот 19 став (3) зборот „тројца“ се заменува со зборот „четири“.
Член 6
Во членот 22 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Регулаторна комисија за енергетика врши надлежности и во утврдувањето на
цени за водни услуги согласно со Закон за утврдување на цени на водните услуги.’’
Член 7
Членовите и претседателот на Регулаторната комисија за енергетика, именувани до
денот на влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да ја вршат функцијата до
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истекот на мандатот за кој се именувани и да ја вршат надлежноста согласно со
одредбите од овој закон.
Именувањето на новите членови на Регулаторната комисија за енергетика ќе се
изврши најдоцна во рок од 15 дена пред денот на започнувањето на примена на овој
закон.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија”, а ќе се применува од 1 септември 2016 година.
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