
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 1, а во врска со член 28 од Законот за енергетика* 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „ Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија на седницата одржана на  12 јуни 2020  година, донесе 

 

 
Правилник 

 
за дополнување на Правилникот за определување на регулиран максимален приход и регулирани 

просечни тарифи за пренос на природен гас, организирање и управување со пазар на природен гас 
и дистрибуција на природен гас 

 
 

Член 1 
 
Во Правилникот за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи 
за пренос на природен гас, организирање и управување со пазар на природен гас и дистрибуција на 
природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.245/18), по членот 18 се додава нов член 
18-а кој гласи: 
 

„Член 18-а 
(1) Во случај на прогласена воена, вонредна и/или кризна состојба, Регулаторната комисија за 
енергетика постапката за одобрување на регулираниот максимален приход и тарифи, ја води  на 
начин утврден со овој правилник. 

(2) Роковите за постапувањето по барањето, објавувањето на барањето, одржувањето на 
подготвителната седница и седницата на Регулаторната комисија за енергетика утврдени во овој 
правилник, во случаите од став (1) на овој член, отпочнуваат да течат од денот на престанокот на 
важењето на воената, вонредната и/или кризната состојба. 

(3) Одлуката за одобрување на регулираниот максимален приход и тарифи којашто се донесува во 
случаите од став (1) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегува во сила од 1-от ден во 
наредниот месец.“ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на 
Република Северна Македонија”. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Правилникот за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за 
пренос на природен гас, организирање и управување со пазар на природен гас и дистрибуција на 
природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.245/18) се дополнува со нов член 18-а 
заради усогласување со ситуации кога се прогласува воена, вонредна или кризна состојба, со што  им 
се дава  доволно време на членовите на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија да организираат успешна подготвителна седница (којашто согласно 
Деловникот за работа не се одржува за време на вонредната состојба), што ќе овозможи активно 
учество на сите заинтересирани страни во креирањето на содржината на конечната квалитетна 
одлука, како и јавност и транспарентност во процесот на донесувањето на одлуката. 

       

 

Бр. 01-1397/1                                                                                    Претседател на  
12.јуни 2020 година                                              Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
Скопје                                                                                    на Република Северна Македонија 
                                                                        

                                       Марко Бислимоски 
 
 
 
 
 


