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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна 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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

16 мај 2019 година.
 

Бр. 08-2887/1  Претседател на Република
16 мај 2019 година Северна Македонија,

Скопје Стево Пендаровски, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Член 1
Во Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ број 96/18), во 

членот 24 став (1) точка 1) алинеја 2 зборовите: „рафинериски и“ се бришат.

Член 2
Во член 28 ставот (3) се менува и гласи:
„Со прописот и методологијата за формирање на највисоки малопродажни цени на 

одделни нафтени деривати и горивата за транспорт, Регулаторната комисија за енергетика 
го уредува начинот на формирање на малопродажните цени на одделни нафтени деривати 
и горива за транспорт.“.

Член 3
Членот 149 се менува и гласи:
„Во согласност со прописот од членот 28 став (3) од овој закон, Регулаторната комисија 

за енергетика донесува одлука за највисоки малопродажни цени на одделни нафтени 
деривати и горива за транспорт.“.

Член 4
Прописот и методологијата за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни 

нафтени деривати и горивата за транспорт од членот 2 од овој закон со кој се менува 
членот 28 став (3), Регулаторната комисија за енергетика ќе ги донесе до 1 мај 2019 
година.
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Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.


