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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 

октомври 2016 година.
 

Бр. 08-4298/1 Претседател
12 октомври 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

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, 215/15, 6/16 и 53/16), во членот 3 
точката 5) се менува и гласи:

„5) Вертикално интегрирано претпријатие е претпријатие кое што врши или пак има 
основано претпријатија кои вршат барем една од енергетските дејности пренос или 
дистрибуција на енергија или природен гас и барем една од енергетските дејности 
производство или снабдување со соодветен вид на енергија или природен гас;“.

Член 2
Во членот 38 став (2) во точката 1) сврзникот „или“ се заменува со запирка.
Во точката 2) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „или“ и се 

додава нова точка 3), која гласи:
„3) Операторот на дистрибутивниот систем треба да ги исполни обврските од членот 78 

од овој закон.“.

Член 3
Во членот 74 став (2) во точката 9) по зборовите: „дистрибутивниот систем“ се 

додаваат зборовите: „или на вертикално интегрираното претпријатие.“.

Член 4
Во членот 76 став (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 

зборовите: „или на вертикално интегрираното претпријатие.“.
Во ставот (3) во втората реченица точката на крајот од реченицата се брише и се 

додаваат зборовите: „или на вертикално интегрираното претпријатие.“.
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Член 5
Во членот 78 по ставот (2) се додава нов става (3), кој гласи:
 „(3) Со цел исполнување на обврските од ставовите (1) и (2) на овој член,  вертикално 

интегрираното претпријатие може да изврши пренос на вработени, имотот или дел од 
имотот, правата и обврските или дел од правата и обврските во ново формираното 
друштво oд вертикално интегрираното претпријатие.“.

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

Член 6
Во членот 128 став (1) се менува и гласи:
(1) Новите објекти за проширување на постоен енергетски систем, вклучувајќи ја 

изградбата на нови или надоградба на постојни приклучоци во сопственост на операторот 
на соодветниот систем (оператор на електропреносен систем, операторот на 
електродистрибутивниот систем оператор на преносна мрежа за природен гас, оператор на 
систем за дистрибуција на природен гас и оператор на систем за дистрибуција на 
топлинска енергија) или на вертикално интегрираното претпријатие, кога тоа е 
предвидено со овој закон, ги гради операторот на соодветниот систем (оператор на 
електропреносен систем, операторот на електродистрибутивниот систем, оператор на 
преносна мрежа за природен гас, оператор на систем за дистрибуција на природен гас и 
оператор на систем за дистрибуција на топлинска енергија) или вертикално интегрираното 
претпријатие и се во нивна сопственост. Кога операторот на соодветниот систем (оператор 
на електропреносен систем, операторот на електродистрибутивниот систем оператор на 
преносна мрежа за природен гас, оператор на систем за дистрибуција на природен гас и 
оператор на систем за дистрибуција на топлинска енергија)  во име на вертикалното 
интегрирано претпријатие гради нови објекти за проширување на постојниот систем, 
вклучувајќи ја изградбата на нови или надоградбата на постојните приклучоци, истите се 
во сопственост на вертикално интегрираното претпријатие.“.

Во ставот (6) по зборовите: „операторот на системот“ се додаваат зборовите: „или 
вертикално интегрираното претпријатие“. 

Член 7
Во членот 183 став (1) во точката 7) по зборовите: „дистрибутивниот систем“ се 

додаваат зборовите: „или вертикално интегрираното претпријатие“.

Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.


