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В О В Е Д

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за енергетика на Република Македонија („Службен весник на РМ’’ 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15 и 192/15) се уредуваат целите на енергетската 
политика и начинот на нејзина реализација, енергетските дејности и начинот на вршење 
на енергетските дејности, изградбата на енергетски објекти, надлежностите на 
Регулаторната комисија за енергетика, пазарите на енергија, енергетската ефикасност и 
промоција и користење на обновливи извори на енергија и други прашања од значење 
за енергетиката.

Во членот 28 од овој закон е предвидено: донесување правила за снабдување со 
електрична енергија, топлинска енергија и природен гас. Со овие правила поблиску се 
уредуваат општите услови и начинот на снабдување, како и меѓусебните права, обврски 
и одговорности на снабдувачот, потрошувачот на соодветен вид енергија или природен 
гас и операторот на соодветниот систем.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Целта на предложеното дополнување на законот е да се обезбеди гаранција за  
исклучени потрошувачи во колективните објекти за домување каде распределбата на 
надоместокот се врши преку еден колективен мерен уред на топлинска енергија, не се 
должни  да го плаќаат било какви надоместоци за топлинска енергија.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Пределог законот не предизвикува финансиски импликации врз Буџетот на Република 
Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА 
ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на законот не е потребно обезбедување дополнителни финансиски 
средства и истиот не повлекува  материјални обврски за одделни субјекти. 



5

ПРЕДЛОГ- ЗАКОН 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Член 1

Во Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15 и 192/15) во членот 28, во ставот 2, по точката 
13, се додава нова точка 14, која гласи:

            “14. Гаранција дека исклучените потрошувачи немаат обврска да плаќаат било 
какви надоместоци”. 

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 
весник на Република Македонија”.



6

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Регулаторната комисија за енергетика ги има донесено Правилата за снабдување со 
топлинска енергија во согласност со ставот 2 од членот 28 од Законот за енергетика. 
Имено во ставот 2 е наведено што треба да содржат Правилата за снабдување со 
топлинска енергија. Сосема е очигледно дека во Правилата за снабдување со 
топлинска енергија не смее да постои одредба со која се задолжуваат исклучените 
потрошувачи на топлинска енергија да плаќаат надоместок за ангажирана моќност 
(фиксен дел), што значи дека Регулаторната комисија за енергетика го прекршила 
Законот за енергетика со тоа што во Правилата за снабдување со топлинска енергија 
им дала обврска на исклучените потрошувачи на топлинска енергија да плаќаат 
месечен надоместок за покривање на фиксните трошоци.

Со  Предлог на законот се врши дополнување на членот 28, од Законот за енергетика со 
кој се гарантира дека на исклучените потрошувачи на топлинска енергија не им се 
наметнува обврска да плаќаат било какви надоместоци.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предложените одредби во законот се меѓусебно поврзани во одделни взаемни 
решенија во самиот закон. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложеното решение во законот ќе се обезбеди навременост во спроведувањето 
на нова  постапка за доделување на јавно приватно партнерство,  а се со цел  
континуитет во реализацијата. 
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА КОИ СЕ ДОПОЛНУВААТ

Член 28

(1) Регулаторната комисија за енергетика за секој вид енергија и природен гас 
донесеува одделни правила за снабдување со електрична енергија, топлинска енергија 
и природен гас.

(2) Со правилата од ставот (1) на овој член поблиску се уредуваат општите услови и 
начинот на снабдување, како и меѓусебните права, обврски и одговорности на 
снабдувачот, потрошувачот на соодветен вид енергија или природен гас и операторот 
на соодветниот систем, а особено:

1) условите, начинот и рокот на склучување на договорот за продажба на соодветниот 
вид енергија или природен гас;

2) начинот на пресметка, фактурирање и наплата на испорачаната енергија или 
природен гас и услугите за користење на преносните, односно дистрибутивните мрежи;

3) условите и начинот на обештетување на потрошувачот во случај на намалена 
испорака или прекин;

4) потрошувачите на кои не може да им се прекине испораката и начинот на 
обезбедување на гаранции за намирување на трошоците за потрошената енергија или 
природен гас од страна на овие корисници;

5) начинот и постапката за промена на снабдувачот по избор на потрошувачот и право 
на корисникот без надоместок да го промени снабдувачот;

6) квалитетот на испорачаната енергија или природен гас пропишан во соодветните 
мрежни правила;

7) квалитетот на услугите што ги обезбедува снабдувачот;

8) минималните услови и начин за организациона поставеност и техничка опременост 
за обезбедување на комуникација со потрошувачите заради обезбедување на 
пропишаниот квалитет на услугите што ги обезбедува снабдувачот;

9) начинот и постапките за комуникација и размена на информации меѓу снабдувачот и 
операторите на соодветните системи заради обезбедување на пропишаниот квалитет 
на енергијата или природниот гас и услугите што ги обезбедуваат операторите;

10) условите и постапката за исклучување на потрошувачите од преносните, односно 
дистрибутивните системи во случај кога потрошувачите не ги исполнуваат обврските 
уврдени со закон, пропис и договор;

11) начинот, формата и роковите за поднесување на извештаите кои снабдувачот е 
должен да ги достави до Регулаторната комисија за енергетика;
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12) неопходните информации што снабдувачите се должни да им ги обезбедат на 
потрошувачите преку соодветните сметки, како и информациите што треба да бидат 
јавно достапни, а се од интерес за сите потрошувачи и

13) заштитата на потрошувачите.

(3) Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе правила за снабдување во краен 
случај со електрична енергија за домаќинства и мали потрошувачи и правила за 
снабдување во краен случај за природен гас.

(4) Покрај одредбите од ставот (2) на овој член, правилата за снабдување во краен 
случај со електрична енергија за домаќинства и мали потрошувачи треба да содржат и 
одредби со кои поблиску ќе се уредат начинот и постапката според кои домаќинствата 
или малите потрошувачи можат да се стекнат со правото да бидат снабдувани преку 
снабдувачот во краен случај со електрична енергија.


