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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3007. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА  ПРОГЛАСУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ  ЗА   ИЗМЕ-

НУВАЊЕ  И  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ ЗА  

ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА ВО  ЈАВНИОТ 

СЕКТОР 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за финансиската инспекција во јавниот 

сектор, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 3 септември 2018 година. 

  

Бр. 08-5126/1   Претседател 

3 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА  ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА ВО  

ЈАВНИОТ СЕКТОР 

 

Член 1 

Во Законот за финансиската инспекција во јавниот 

сектор („Службен весник на Република Македонија“ 

број 82/13, 43/14 и 153/15), во членот 1 по зборот „уре-

дуваат“ се додава зборот „целите,“. 

 

Член 2 

Во член 6 ставот (2) се менува и гласи:  

„Со работата на Секторот раководи главен финан-

сиски инспектор (во натамошниот текст: главен 

инспектор) кој директно одговара на министерот за фи-

нансии“. 

 

Член 3 

Членот 7 се менува и гласи:  

„(1) Финансиската инспекција ја врши инспектор за 

јавни финансии (во натамошниот текст: финансиски 

инспектор). 

(2) Финансискиот инспектор врши финансиска 

инспекција врз основа на овластување потпишано од 

главниот инспектор.“. 

 

Член 4 

Членот 8 се менува и гласи: 

„Главниот инспектор ги врши следниве работи:  

- раководи со работењето на Секторот,  

- го надгледува извршувањето на инспекциските ак-

тивности, 

- ги проверува барањата, информациите или прија-

вите од членот 10 од овој закон и врз основа на утврде-

ната ризичност издава овластување за започнување на 

финансиска инспекција,  

- предлага методолошки упатства и прирачници за 

извршување на инспекциските активности кои ги одоб-

рува министерот за финансии, 

- ангажира надворешни стручни лица под услови и 

постапки утврдени во интерен акт, 

- ги утврдува потребите за обука на финансиските 

инспектори и ги координира релевантните програми за 

обука и 

- соработува и разменува информации со други суб-

јекти од јавниот сектор како и други релевантни меѓу-

народни институции.“. 

 

Член 5 

Во членот 9 став (1) алинејата 5 се менува и гласи:  

„- поднесува барања за поведување прекршочна, 

односно кривична постапка и имотноправно барање за 

сторителите, кога постојат законски предуслови,“. 

 

Член 6 

Членот 12 се менува и гласи: 

„(1) Главниот инспектор и финансиските инспекто-

ри имаат статус на административни службеници. 

(2)  Звањата на финансиските инспектори се помлад 

инспектор, инспектор, виш инспектор и помошник гла-

вен инспектор и главен инспектор. 

(3) Помлад инспектор може да биде службеник кој 

ги исполнува условите за звањето виш соработник од 

Законот за административни службеници. Помладиот 

инспектор може да учествува во работата на инспек-

цискиот тим, но не може самостојно да спроведува фи-

нансиска инспекција. 

(4) Инспектор може да биде службеник кој ги ис-

полнува условите за звањето советник од Законот за 

административни службеници. 

(5) Виш инспектор може да биде службеник кој ги 

исполнува условите за звањето раководител на одделе-

ние од Законот за административни службеници. 
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(6) Помошник главен инспектор може да биде 

службеник кој ги исполнува условите за звањето по-

мошник раководител на сектор од Законот за админис-

тративни  службеници. 

(7) Главен инспектор може да биде службеник кој 

ги исполнува условите за звањето раководител на сек-

тор од Законот за административни службеници. 

(8) Решенијата за определување на звањата од ста-

вот (1) и (2) на овој член ги донесува министерот за 

финансии. 

(9) Главниот инспектор и финансиските инспектори 

имаат право на додаток на плата, во износ од 30% од 

износот на основната плата.“. 

 

Член 7 

По членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи:  

 

„Член 12-а 

Во Секторот се утврдуваат и работни места за 

вршење на стручно-административни работи со звања 

помлад соработник и соработник.“. 

 

Член 8 

Членот 13 се менува и гласи: 

„За главен инспектор може да биде назначено лице 

кое ги исполнува следниве услови: 

- е државјанин на Република Македонија, 

- не му е изречена казна со правосилна судска пре-

суда за забрана на вршење на професија, дејност или 

должност, 

- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен економски или правен факул-

тет, 

- најмалку пет години работно искуство во областа 

на финансиите или внатрешната или надворешната ре-

визија од кои најмалку две години на раководно работ-

но место во јавен сектор, односно најмалку осум годи-

ни работно искуство во областа на финансиите или 

внатрешната или надворешната ревизија од кои најмал-

ку три години на раководно работно место во приватен 

сектор, 

- активно познавање на еден од трите најчесто ко-

ристени јазици на Европската Унија (англиски, 

француски,  германски), активно познавање на компју-

терски програми за канцелариско работење, положен 

испит за административно управување и други посебни 

работни компетенции утврдени во актот за системати-

зација на работни места за соодветното работно место 

и 

- има лиценца за финансиски инспектор.“. 

 

Член 9 

По членот 13 се додаваат три нови члена 13-а, 13-б 

и 13-в, кои гласат: 

„Член 13-а 

Финансиски инспектор може да биде лице, кое: 

- е државјанин на Република Македонија, 

- не му е изречена казна со правосилна судска пре-

суда за забрана на вршење на професија, дејност или 

должност, 

- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен од областа на економските 

или правните науки,  

-  ги исполнува другите услови утврдени во актот за 

систематизација на работните места, 

- активно познавање на еден од трите најчесто ко-

ристени јазици на Европската Унија (англиски, 

француски, германски), активно познавање на компју-

терски програми за канцелариско работење и други по-

себни работни компетенции утврдени во актот за сис-

тематизација на работни места за соодветното работно 

место и 

- има лиценца за финансиски инспектор. 

 

Член 13-б 

(1) Помошникот главен инспектор и вишиот 

инспектор, покрај условите од членот 13-а од овој за-

кон треба да имаат четири години работно искуство во 

областа на финансиите или внатрешната или надво-

решната ревизија од кои најмалку една година на ра-

ботно место во јавен сектор, односно најмалку шест го-

дини работно искуство во областа на финансиите или 

внатрешната или надворешната ревизија од кои најмал-

ку две години на раководно работно место во приватен 

сектор. 

(2) Инспекторот покрај условите од членот 13-а од 

овој закон треба да има три години работно искуство 

во областа на финансиите или внатрешната или надво-

решната ревизија. 

(3) Помладиот инспектор покрај условите од членот 

13-а од овој закон треба да има две години работно ис-

куство во областа на финансиите или внатрешната или 

надворешната ревизија. 

 

Член 13-в 

(1) За стекнување на лиценца за финансиски 

инспектор, кандидатот полага испит за финансиски 

инспектор. 

(2) Услов за полагање на испит за инспектор е кан-

дидатот да има најмалку две години работно искуство 

во финансиите или внатрешната или надворешната ре-

визија по дипломирање. 

(3) Испитот се спроведува според Програмата за на-

чинот на полагање на испитот за добивање лиценца за 

финансиски инспектор. 

(4)  Програмата од ставот (3) на овој член ја донесу-

ва министерот за финансии. 
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(5) Испитот за финансиски инспектор го спроведу-

ва Министерството за финансии. 

(6) Лиценцата за финансиски инспектор ја издава 

министерот за финансии. 

(7) Лиценцата од ставот (2) на овој член е со важ-

ност од пет години.  

(8) Шест месеци пред истекот на важноста на ли-

ценцата, инспекторот повторно полага испит.  

(9) Испитот од ставот (3) на овој член инспекторот 

има право да го полага два пати, а најдоцна до истекот 

на важноста на постојната лиценца. 

(10) Финансискиот инспектор кој нема да го поло-

жи испитот се распределува на работно место соодвет-

но на звањето кое го има. 

(11) Начинот на полагањето на испитот за инспек-

тор, како и формата и содржината на барањето за пола-

гање на испит и на лиценцата за инспектор, ги пропи-

шува министерот за финансии.”. 

 

Член 10 

Во членот 14 став (1) по алинејата 4, се додава нова 

алинеја 5, која гласи:  

„- да бара легитимирање и своерачно потпишани 

изјави во случај на неправилности,“. 

Алинеите 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат алинеи 6, 7, 8, 9 и 

10. 

 

Член 11 

Во членот 15 ставот (1) се менува и гласи:  

„(1) Финансискиот инспектор постапува законито, 

навремено и во согласност со  

Етичкиот кодекс за административни службеници и 

Етичкиот кодекс на инспекторите.”. 

Ставот (5) се менува и гласи: 

„(5) Во случај на започнување на истражна поста-

пка од надлежен орган во субјектот на инспекцијата, 

финансискиот инспектор престанува со преземање на 

какви било дејствија со кои може да ги попречи ис-

тражните дејствија.“. 

 

Член 12 

Во член 16 ставот (1) се менува и гласи:  

 „Субјектот во кој се врши финансиска инспекција е 

должен на финансискиот инспектор да му овозможи 

непречено вршење на инспекцијата и да ги стави на 

увид информациите и документите кои се потребни за 

вршење на инспекцијата вклучувајќи: 

- да му обезбеди неопходни услови за непречена ра-

бота и за утврдување на фактичката состојба и 

- да му овозможи во определен рок пристап до 

просториите, производите, документите или кое било 

друго средство кое е предмет на финансиската инспек-

ција.“. 

Член 13 

Членот 17 се менува и гласи:  

„На инспекторот не може да му се доверат други 

работи кои ќе бидат пречка за вршење на неговата ос-

новна работа или на кој било начин ќе му наштетат на 

угледот и непристрасноста во вршењето на неговата 

функција.“. 

 

Член 14 

Членот 18 се менува и гласи:  

„(1) Постапка за финансиска инспекција може да 

поведе главниот инспектор врз основа на членот 10 од 

овој закон и по налог на министерот за финансии. 

(2) Главниот инспектор пред започнување на фи-

нансиската инспекција го известува министерот за фи-

нансии. 

(3) Главниот инспектор одлучува за започнување на 

финансиска инспекција, ако добие сознание кое укажу-

ва за основано сомнение за сериозно лошо финансиско 

управување, измама и корупција.“. 

 

Член 15 

Членот 19 се менува и гласи:  

„(1) Финансискиот инспектор изготвува извештај за 

извршената финансиска инспекција со наоди поткрепе-

ни со релевантни докази и предлага мерки кои ги дос-

тавува до главниот инспектор. 

(2) По одобрување на извештајот од ставот (1) на 

овој член од главниот инспектор, извештајот се доста-

вува до раководителот на субјектот во кој е извршена 

финансиската инспекција за да даде писмени забелеш-

ки во рок од 10 работни дена од денот од приемот на 

извештајот. 

(3) Во случај на утврдени неправилности, заради 

давање писмени забелешки во рокот од ставот (2) на 

овој член, копии од наодите во извештајот и придруж-

ните докази соодветно се доставуваат и до лицата во 

субјектот чии активности биле предмет на инспекција. 

(4) Финансискиот инспектор кој ја извршил инспек-

цијата, во рок од седум работни дена од денот на прие-

мот на забелешките од ставовите (2) и (3) на овој член, 

изготвува извештај за извршената финансиска инспек-

ција во кој ги вградува прифатените забелешки. 

(5) По одобрување на извештајот од ставот (4) на 

овој член главниот инспектор го доставува до раково-

дителот на субјектот во кој е извршена финансиската 

инспекција, како и до лицата од ставот (3) на овој член. 

(6) Раководителот на субјектот во кој е извршена 

финансиска инспекција, во рок од 30 дена по добива-

њето на извештајот од ставот (4) на овој член е должен 

во писмена форма да го извести главниот инспектор за 

преземените мерки и активности. 
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(7) Главниот инспектор извештајот за извршената 

финансиска инспекција го доставува до министерот за 

финансии заради негово информирање.“. 

 

Член 16 

Во членот 20 став (2) по зборовите: „од став (1)“ се 

додаваат зборовите: „алинеја 1“. 

 

Член 17 

Во членот 21 став (1) алинејата 4 се менува и гласи: 

„- во трговско друштво во кое е покрената постапка 

на стечај или ликвидација, информациите за неправил-

ностите се доставуваат до органот на државната управа 

или општината кој има сопственички права и до орга-

ните на стечајната постапка.“. 

 

Член 18 

По членот 22 се додава нов член 22-а, кој гласи: 

 

„Член 22-а 

Ако инспекторот утврди дека постои основа за пре-

земање на управни и други мерки, за чие преземање е 

надлежен друг орган е должен без одлагање да го из-

вести тој орган.“. 

 

Член 19 

Членот 23 се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на 

раководителот на субјектот во кој се врши инспекција, 

ако:  

1) на финансискиот инспектор  не му овозможи 

непречено вршење на инспекцијата и не ги стави на 

увид информациите и документите кои се потребни за 

вршење на инспекцијата (член 16 став (1)); 

2) на финансискиот инспектор не му обезбеди неоп-

ходни услови за непречена работа и за утврдување на 

фактичката состојба (член 16 став (1) алинеја 1);   

3) на финансискиот инспектор не му овозможи во 

определен рок пристап до просториите, производите, 

документите или кое било друго средство кое е пред-

мет на финансиската инспекција (член 16 став (1) али-

неја 2); 

4) на писмено барање на финансискиот инспектор, 

во рокот определен со барањето на инспекторот, не му 

достави или подготви точни и целосни податоци, из-

вештаи, материјали или други документи кои се неоп-

ходни за спроведување на финансиската инспекција 

(член 16 став (2));  

5) на наредба на финансискиот инспектор не из-

врши активност во текот на инспекциската постапка 

(член 16 став (3)); 

6) одбие да даде информации од претходно изврше-

ните финансиски инспекции (член 16 став (4)); 

7) не преземе мерки за преиспитување на системите 

за финансиско управување со цел да се отстранат нере-

гуларностите и/или да се отстранат негативните по-

следици од овие активности (член 20 став (1) алинеја 

1);  

8) не ги прекине активностите кои довеле до непра-

вилност или предизвикале штета (член 20 став (1) али-

неја 2); 

9)  не ги усогласи интерните акти со регулативата 

за финансиско управување и контрола (член 20 став (1) 

алинеја 3) и  

10) не преземе мерки за материјално обесштетува-

ње или дисциплински мерки согласно со закон и не из-

вести за нивното спроведување во определен рок (член 

20 став (1) алинеја 4).”. 

 

Член 20 

Во членот 24 став (3) зборот „надлежниот“ се заме-

нува со зборот „финансискиот“. 

Во ставот (5) зборовите: „ставот (1)“ се заменуваат 

со зборовите: „ставот (4)“. 

Во ставот (6) зборовите: „ставот (2)“ се заменуваат 

со зборовите: „ставот (5)“. 

 

Член 21 

Во членот 25 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи:  

„Примената на членот 13 став (1) алинеја 6 и чле-

нот 13-а став (1) алинеја 6, ќе започне шест месеци по 

влегувањето во сила на овој закон.“. 

 

Член 22 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR INSPEKSION FINANCIAR NË SEKTORIN 

PUBLIK 

 

Neni 1 

Në Ligjin për inspeksion financiar në sektorin publik 

(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër  

82/13, 43/14 dhe 153/15),në nenin 1 pas fjalës 

“rregullohen” shtohet fjala “qëllimet,”. 

  

Neni 2 

Në nenin 6 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
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“Me punën e Sektorit udhëheq kryeinspektori financiar 

(në tekstin e mëtejmë: kryeinspektori) i cili në mënyrë të 

drejtpërdrejtë i përgjigjet ministrit të Financave". 

 

Neni 3 

Neni 7 ndryshohet si vijon:   

“(1) Inspeksionin financiar e kryen inspektori për 

financa publike (në tekstin e mëtejmë:  inspektori 

financiar). 

(2) Inspektori financiar kryen inspeksion financiar në 

bazë të autorizimit të nënshkruar nga kryeinspektori.“. 

 

Neni 4 

Neni 8 ndryshohet si vijon:  

“Kryeinspektori i kryen punët si vijojnë:  

- udhëheq me punën e Sektorit,   

- e mbikëqyr realizimin e aktiviteteve inspektuese,  

- i kontrollon kërkesat, informatat ose fletëparaqitjet 

nga neni 10 i këtij ligji dhe në bazë të rrezikut të përcaktuar 

lëshon autorizim për fillimin e inspeksionit financiar,  

- propozon udhëzime metodologjike dhe doracakë për 

realizimin e aktiviteteve inspektuese të cilat i miraton 

ministri i Financave,  

- angazhon persona profesionistë të jashtëm në kushte 

dhe procedura të përcaktuara në aktin intern,   

- i përcakton nevojat për trajnim të inspektorëve 

financiarë dhe i koordinon programet relevante për trajnim 

dhe  

- bashkëpunon dhe shkëmben informata me subjekte 

tjera nga sektori publik si dhe institucione tjera 

ndërkombëtare relevante.". 

 

Neni 5 

Në nenin 9 paragrafin (1) alineja 5 ndryshohet si vijon: 

- “parashtron kërkesa për ngritjen e procedurës 

kundërvajtëse, përkatësisht penale dhe kërkesë pronësore 

juridike për kryerësit, kur ekzistojnë parakushte ligjore,”. 

 

Neni 6 

Neni 12 ndryshohet si vijon:  

 “(1) Kryeinspektori dhe inspektorët financiarë kanë 

status të nëpunësve administrativë.  

(2) Titujt e inspektorëve financiarë janë inspektor i ri, 

inspektor, insektor i lartë dhe ndihmëskryeinspektor 

kryesor dhe kryeinspektor kryesor.  

(3) Inspektor i ri mund të jetë nëpunësi i cili i plotëson 

kushtet për titullin bashkëpunëtor i lartë nga Ligji për 

nëpunës administrativë.  Inspektori i ri mund të marë pjesë 

në punën e ekipit inspektues, por nuk mundet në mënyrë të 

pavarur të zbatojë inspeksion financiar.  

(4) Inspektor mund të jetë nëpunësi i cili i plotëson 

kushtet për titullin këshilltar nga Ligji për nëpunës 

administrativë.  

(5) Inspektori i lartë mund të jetë nëpunësi i cili i 

plotëson kushtet për titullin udhëheqës i seksionit nga Ligji 

për nëpunës administrativë.  

(6) Ndihmëskryeinspektor mund të jetë nëpunësi i cili i 

plotëson kushtet për titullin ndihmësudhëheqës i sektorit 

nga Ligji për nëpunës administrativë.  

(7) Kryeinspektor mund të jetë nëpunësi i cili i plotëson 

kushtet për titullin udhëheqës sektori nga Ligji për nëpunës 

administrativë.  

(8) Aktvendimet për përcaktimin e titujve nga paragrafi 

(1) dhe (2) të këtij neni i miraton ministri i Financave.  

(9) Kryeinspektori dhe inspektorët financiarë kanë të 

drejtë të shtesës së rrogës, në shumë prej 30% nga shuma e 

rrogës bazë.“. 

 

Neni 7 

Pas nenit 12 shtohet nen i ri 12-a, si vijon: 

 

"Neni 12-a 

Në Sektor përcaktohen edhe vendet e punës për 

kryerjen e punëve profesionale administrative me tituj 

bashkëpunëtor i ri dhe bashkëpunëtor.”. 

 

Neni 8 

Neni 13 ndryshohet si vijon:  

“Kryeinspektor mund të emërohet personi i cili i 

plotëson kushtet si vijojnë:  

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë, 

- nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të 

plotfuqishëm gjyqësor për ndalim të ushtrimit të 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 

- ka marrë së paku 240 kredi sipas SETK ose ka 

mbaruar shkallën VII/1 fakultetin ekonomik ose juridik,  

- së paku pesë vjet përvojë pune në sferën e financave 

ose revizionit të brendshëm ose të jashtëm, prej të cilave të 

paktën dy vjet në vend pune udhëheqës në sektorin publik, 

përkatësisht së paku tetë vjet përvojë pune në sferën e 

financave ose revizionit të brendshëm ose të jashtëm prej të 

cilave të paktën tre vjet në vendin udhëheqës të punës në 

sektorin privat, 

- njohje aktive të njërës nga tri gjuhët më të përdorura 

të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 

njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në 

zyrë, provim të dhënë për menaxhim administrativ dhe 

kompetenca tjera specifike të punës të përcaktuara në aktin 

për sistematizimin e vendeve të punës për vendin e punës 

përkatës dhe 

- ka licencë për inspektor financiar.". 

 

Neni 9 

Pas nenit 13 shtohen tre  nene te reja 13-a, 13-b, 13-v si 

vijojnë: 
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"Neni 13-a 

Inspektor financiar  mund të jetë person i cili: 

- është shtetas i Republikës  së Maqedonisë, 

- nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të 

plotfuqishëm gjyqësor për ndalim të kryerjes së 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 

- ka marrë së paku 240 kredi sipas SETK ose ka kryer 

shkallën VII/1 në fushën e shkencave ekonomike ose 

juridike,  

- i plotëson kushtet tjera të parashikuara në aktin për 

sistematizimin e vendeve të punës, 

- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më të përdorura të 

Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht), 

njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në 

zyrë dhe kompetenca të tjera specifike të punës të 

përcaktuara në aktin për sistematizimin e vendeve të punës 

për vendin përkatës të punës dhe 

- ka  licencë për  inspektor financiar. 

 

Neni 13-b 

(1) Ndihmëskryeinspektori dhe inspektori i lartë, 

krahas kushteve nga neni 13-a të këtij ligji duhet të kenë 

katër vjet përvojë pune në fushën e financave ose të 

revizionit të brendshëm ose të jashtëm prej të cilave së 

paku një vit në vendin e punës në sektorin publik, 

përkatësisht  së paku gjashtë vjet përvojë pune në fushën e 

financave ose revizionit të brendshëm ose të jashtëm prej të 

cilëve së paku dy vjet në  vend pune udhëheqës në  sektor 

privat. 

(2) Inspektori krahas kushteve nga neni 13-a të këtij 

ligji duhet të ketë tre vjet përvojë pune në fushën e 

financave ose të revizionit të brendshëm ose të jashtëm. 

(3) Inspektori i ri krahas kushteve nga neni 13-a të këtij 

ligji duhet të ketë dy vjet përvojë pune në fushën e 

financave ose të revizionit të brendshëm ose të jashtëm. 

 

Neni 13-v 

(1) Për marrjen e licencës për inspektor financiar, 

kandidati jep provim për inspektor financiar. 

(2) Kusht për dhënien e provimit për  inspektor është 

kandidati të ketë së paku dy vjet përvojë pune në financa 

ose revizion të brendshëm ose të jashtëm pas diplomimit. 

(3) Provimi zbatohet sipas Programit për mënyrën e 

dhënies së provimit për marrjen e licencës  për inspektor 

financiar. 

(4) Programin nga paragrafi (3) i këtij neni  e miraton  

ministri i Financave. 

(5) Provimin për inspektor financiar e zbaton  Ministria 

e Financave. 

(6) Licencën për inspektor financiar e lëshon  ministri i 

Financave. 

(7) Licenca  nga paragrafi (2)  është me vlefshmëri  

prej pesë vitesh.  

(8) Gjashtë muaj  para skadimit të vlefshmërisë së 

licencës,  inspektori   përsëri e jep provimin.  

(9) Provimin  nga paragrafi (3) i këtij neni inspektori ka 

të drejt ta mbajë dy herë, e më së voni deri në skadimin e 

vlefshmërisë së licencës ekzistuese. 

(10) Inspektori financiar që nuk do ta japë provimin 

sistemohet në vendin e punës përkatës  me titullin që e ka. 

(11) Mënyrën e dhënies  së provimit për inspektor, si 

dhe formën dhe përmbajtjen e kërkesës për dhënien e 

provimit dhe të licencës për inspektor, i përcakton  ministri 

i Financave.". 

 

Neni 10 

Në nenin 14 paragrafi (1) pas alinesë 4 shtohet aline e 

re 5, si vijon:  

“- të kërkojë legjitimim dhe deklarata të nënshkruara 

me dorë të vetë në rast të parregullsive,”. 

Alinetë 5, 6, 7, 8 dhe  9 bëhen aline 6, 7, 8, 9 dhe 10. 

 

Neni 11 

Në nenin 15 paragrafi  (1) ndryshohet si vijon:  

"(1) Inspektori financiar vepron ligjshëm, në kohë dhe 

në përputhje me Kodin etik për nëpunës administrativë dhe 

Kodin etik të inspektorëve.". 

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 

(5) Në rast të fillimit të procedurës hetimore nga 

organet kompetente në subjektin e inspektuar, inspektori 

financiar e ndërpret marrjen e çfarëdo veprimesh me të 

cilat mund t'i pengojë veprimet hetimore.". 

 

Neni 12 

Në nenin 16 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  

“Subjekti  në të cilin kryhet inspektimi financiar është i 

detyruar që inspektorit financiar t'i mundësojë kryerje të 

papenguar të inspektimit dhe t’i vë në shikim  informatat 

dhe dokumentet e nevojshme për kryerjen e inspektimit, 

duke përfshirë: 

- t’i sigurojë kushte të domosdoshme  për  punë të 

papenguar  dhe për përcaktimin e gjendjes faktike dhe 

- t’i mundësojë në afatin e përcaktuar qasje te lokalet, 

prodhimet, dokumentet ose çfarëdo mjeti tjetër që është 

lëndë e inspeksionit financiar.“. 

 

Neni 13 

Neni 17 ndryshohet si vijon:  

“Inspektorit nuk mund t’i ngarkohen punë tjera  që do 

të jenë  pengesë për kryerjen e  punës  së tij  themelore  ose 

në çfarëdo mënyrë do ta dëmtojnë reputacionin dhe 

paanshmërinë në kryerjen e funksionit të tij.“. 

 

Neni 14 

Neni 18 ndryshohet si vijon:   
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“(1) Procedurë për inspeksion financiar mund të ngitë 

kryeinspektori në bazë të nenit 10 të këtij ligji dhe me 

urdhër të ministrit të Financave.  

(2) Kryeinspektori para fillimit të inspektimit financiar 

e njofton ministrin e Financave.  

(3) Kryeinspektori vendos për fillimin e inspektimit 

financiar, nëse merr njoftim që sugjeron për dyshim të 

bazuar për menaxhim të keq serioz financiar, mashtrim dhe 

korrupsion.“. 

 

Neni 15 

Neni 19 ndryshohet si vijon:   

“(1) Inspektori financiar përpilon raport për 

inspektimin e kryer financiar me konstatime të mbështetura 

me dëshmi relevante dhe propozon masa të cilat i dorëzon 

te kryeinspektori.  

(2) Pas miratimit të raportit nga paragrafi (1) i këtij 

neni nga kryeinspektori, raporti i dorëzohet udhëheqësit të 

subjektit në të cilin është kryer inspeksioni financiar që të 

japë vërejtje me shkrim në afat prej 10 ditësh pune nga dita 

e pranimit të raportit.   

(3) Në rast të parregullsive të përcaktuara, për shkak të 

dhënies së vërejtjeve me shkrim në afatin nga paragrafi (2) 

të këtij neni, kopjet nga konstatimet në raport dhe dëshmitë 

shoqëruese në mënyrë adekuate dorëzohen edhe te personat 

në subjektin aktivitetet e të cilit kanë qenë lëndë e 

inspeksionit.  

(4) Inspektori financiar i cili e ka kryer inspeksionin, në 

afat prej shtatë ditësh pune nga dita e pranimit të vërejtjeve 

nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, përpilon raport për 

inspeksionin e kryer financiar në të cilin i inkorporon 

vërejtjet e pranuara.  

(5) Pas miratimit të raportit nga paragrafi (4) i këtij 

neni, kryeinspektori ia dorëzon udhëheqësit të subjektit në 

të cilin është kryer inspeksioni financiar, si dhe personave 

nga paragrafi (3) i këtij neni.  

(6) Udhëheqësi i subjektit në të cilin është kryer 

inspeksioni financiar, në afat prej 30 ditësh pas marrjes së 

raportit nga paragrafi (4) i këtij neni, është i detyruar me 

shkrim ta njoftojë kryeinspektorin për masat dhe aktivitetet 

e marra.  

(7) Kryeinspektori raportin për inspeksionin e kryer 

financiar ia dorëzon ministrit të Financave për informimin 

e tij.“. 

 

Neni 16 

Në nenin 20 paragrafi (2) pas fjalëve: “nga paragrafi 

(1)” shtohen fjalët: “alineja 1”.  

 

Neni 17 

Në nenin 21 paragrafi (1) alineja 4 ndryshohet si vijon:  

“- në shoqërinë tregtare në të cilën është ngritur 

procedurë e falimentimit ose likuidimit, informatat për 

parregullsitë i dorëzohen organit të administratës shtetërore 

ose komunës që ka të drejta pronësore dhe organeve të 

procedurës së falimentimit.“. 

Neni 18 

Pas nenit 22 shtohet neni i ri 22-a, si vijon: 

  

"Neni 22-a 

Nëse inspektori konstaton se ekziston bazë për marrjen 

e masave administrative dhe të tjera, për marrjen e të cilave 

është kompetent organi tjetër, është i detyruar që pa 

prolongim ta njoftojë atë organ.“. 

 

Neni 19 

Neni 23 ndryshohet si vijon:  

“Gjobë në shumë prej 500 deri 1.000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje të 

kryer udhëheqësit të subjektit në të cilin kryhet inspeksion, 

nëse:  

1) inspektorit financiar nuk i mundëson kryerjen e 

papenguar të inspeksionit dhe nuk i paraqet për shikim 

informatat dhe dokumentet të cilat janë të nevojshme për 

kryerjen e inspeksionit (neni 16 paragrafi (1));  

2) inspektorit financiar nuk i siguron kushte të 

domosdoshme për punë të papenguar dhe për përcaktimin e 

gjendjes faktike (neni 16 paragrafi (1) alineja 1);  

3) inspektorit financiar nuk i mundëson në afat të 

caktuar qasje te lokalet, prodhimet, dokumentet ose çfarëdo 

mjeti tjetër që është lëndë e inspeksionit financiar (neni 16 

paragrafi (1), alineja 2);  

4) me kërkesë me shkrim të inspektorit financiar, në 

afatin e caktuar me kërkesën e inspektorit, nuk i dorëzon 

ose përgatit të dhëna të sakta dhe të plota, raporte, 

materiale ose dokumente tjera të cilat janë të 

domosdoshme për zbatimin e inspeksionit financiar (neni 

16 paragrafi (2);   

5) me urdhër të inspektorit financiar nuk kryen aktivitet 

gjatë procedurës inspektuese (neni 16 paragrafi (3));   

6) refuzon të japë informata nga inspeksionet financiare 

të kryera paraprakisht (neni 16 paragrafi (4));  

7) nuk merr masa për rishqyrtimin e sistemeve për 

menaxhim financiar me qëllim që të hiqen parregullsitë 

dhe/ose të evitohen pasojat negative nga këto aktivitete 

(neni 20 paragrafi (1) alineja 1);  

8) nuk i ndërpret aktivitetet të cilat kanë sjellë në 

parregullësi ose kanë shkaktuar dëm (neni 20 paragrafi (1) 

alineja 2);  

9) nuk i harmonizon aktet interne me rregullativën për 

menaxhim dhe kontroll financiar (neni 20 paragrafi (1) 

alineja 3) dhe  

10) nuk merr masa për zhdëmtim material ose masa 

disiplinore në pajtim me ligjin dhe nuk njofton për 

zbatimin e tyre në afatin e caktuar (neni 20 paragrafi (1) 

alineja 4).".  
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Neni 20 

Në nenin 24 paragrafi (3) fjala “kompetent” 

zëvendësohet me fjalën “financiar”.  

Në paragrafin (5) fjalët: “paragrafi (1)” zëvendësohen 

me fjalët: “paragrafi (4)”.  

Në paragrafin (6) fjalët: “paragrafi (2)” zëvendësohen 

me fjalët: “paragrafi (5)”.  

 

Neni 21 

Në nenin 25 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si 

vijon:   

“Zbatimi i nenit 13 paragrafi (1) alineja 6 dhe nenit 13-

a paragrafi (1) alineja 6, do të fillojë gjashtë muaj pas 

hyrjes në fuqi të këtij ligji.". 

 

Neni 22 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

__________ 

3008. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА  ПРОГЛАСУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ  ЗА   ИЗМЕ-

НУВАЊЕ  И  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ ЗА 

ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА 

ПОДДРШКА  ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  И  РУРАЛНИОТ  

РАЗВОЈ 

   

Се прогласува Законот за  изменување и допол-

нување на Законот за основање на Агенција за фи-

нансиска поддршка во земјоделството и руралниот 

развој, 

што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 3 септември 2018 го-

дина. 

  

Бр. 08-5132/1   Претседател 

3 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАН-

СИСКА  ПОДДРШКА  ВО  ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  И 

РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 

 

Член 1 

Во Законот за основање на Агенција за финансиска 

поддршка во земјоделството и руралниот развој 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

72/2007, 5/2009, 43/14, 193/15 и 39/16), членот 11 се ме-

нува и гласи: 

„Со Агенцијата раководи директор. 

Директорот на агенцијата има заменик. 

Директорот и заменикот на директорот на Агенци-

јата ги именува и разрешува Владата на Република Ма-

кедонија. 

За именување на директор и заменик на директорот 

се објавува јавен оглас во три дневни весници кои се 

издаваат на целата територија на Република Македони-

ја од кои еден од весниците се издава на јазикот што го 

зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 

службен јазик различен од македонскиот јазик. 

За директор може да биде именувано лице кои ги 

исполнува следниве услови: 

1) е државјанин на Република Македонија; 

2) во моментот на именувањето со правосилна суд-

ска пресуда не му е изречена казна или прекршочна 

санкција забрана за вршење на професија, дејност или 

должност; 

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен; 

4) има најмалку пет години работно искуство; 

5) поседува еден од следниве меѓународно призна-

ти сертификати или уверенија за активно познавање на 

англискиот јазик не постар од пет години: 

- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода, 

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, 

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмал-

ку Б2 (B2) ниво, 

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,  

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или 

- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2). 

За заменик на директорот може да биде именувано 

лице кое ги исполнува условите наведени во ставот 5 

на овој член. 

Именувањето на директорот и заменикот на дирек-

торот се врши врз основа на неговата стручност и ком-

петентност. 

Мандатот на директорот и на заменик на директо-

рот трае четири години.“. 
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Член 2 

Во членoт 12 став 3 по зборот „на“  се додаваат збо-

ровите: „заменик на директорот и“. 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:  

„Во случај кога директорот на Агенцијата  е отсу-

тен или кога поради болест и други причини не е во 

можност да ја врши својата функција го заменува за-

меник на директорот во рамките на доверените овлас-

тувања дадени од страна на директорот на Агенци-

јата.“.  

 

Член 3 

 Во член 14 ставот 1 се менува и гласи: 

„Директорот и заменик на директорот на Агенција-

та за својата работа се одговорни пред Владата на Ре-

публика Македонија, а во врска со користењето на 

средства од претпристапната помош на Европската 

Унија се одговорни и пред Националниот координатор 

за авторизација.“.  

 

Член 4 

Во членoт 15 во воведната реченица по зборот „Ди-

ректорот“ се додаваат зборовите: „и заменик на дирек-

торот“. 

 

Член 5 

 Одредбите од членот 1 кој се однесуваат на испол-

нување на условот за поседување меѓународно призна-

ти сертификати или уверенија за активно познавање на 

англискиот јазик нема да се применуваат од денот на 

влегувањето во сила на овој закон до 31 декември 2018 

година. 

 

Член 6 

Директорот и заменик на директорот кој е имену-

ван во периодот од денот на влегувањето во сила на 

овој закон до 31 декември 2018 година, е должен да го 

исполни условот за познавање на странски јазик нај-

доцна во рок од една година од денот на неговото име-

нување. 

На директорот и заменик на директорот кој нема да 

го исполни условот за познавање на странски јазик во 

рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува 

мандатот. 

 

Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“.  

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR THEMELIM TË AGJENCISË PËR PËRKRAHJE  

FINANCIARE NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM 

RURAL 

 

Neni 1 

Në Ligjin për themelim të Agjencisë për Përkrahje 

Financiare në Bujqësinë dhe Zhvillim Rural ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 72/2007, 

5/2009, 43/14, 193/15 dhe 39/16), neni 11 ndryshohet si 

vijon: 

Me Agjencinë udhëheq drejtori. 

Drejtori i agjencisë ka zëvendës. 

Drejtorin dhe zëvendësdrejtorin e Agjencisë i emëron 

dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë.  

Për emërim të drejtorit dhe zëvendësdrejtorit shpallet 

konkurs publik në tri gazeta ditore të cilat botohen në të 

gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë prej të cilave 

një nga gazetat që botohet në gjuhën që e flasin së paku 

20% të qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme 

nga gjuha maqedonase. 

Drejtor mund të emërohet personi i cili i plotëson 

kushtet si vijojnë: 

1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë; 

2) në momentin e emërimit me aktgjykim të 

plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose 

sanksion për kundërvajtje ndalim për ushtrim të 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 

3) ka marrë së paku 240 kredi sipas SETK ose  shkallën 

VII/1 të përfunduar; 

4) ka së paku pesë vjet përvojë pune; 

5) posedon një nga certifikatat ose dëshmitë 

ndërkombëtarisht të pranuara si në vijim, për njohje aktive 

të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet: 

- TOEFEL IBT së paku 74 pikë, 

- IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë, 

- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - së paku 

niveli B2 (B2), 

- FCE (FCE) (Cambridge English: First) – të dhënë,  

- BULLATS (BULATS) -së paku 60 pikë ose 

- APTIS (АPTIS) - së paku niveli B2 (B2). 

Zëvendësdrejtor mund të emërohet personi i cili i 

plotëson kushtet e shënuara në paragrafin 5 të këtij neni. 

Emërimi i drejtorit dhe zëvendësdrejtorit bëhet në bazë 

të profesionalizmit dhe kompetencës së tij. 

Mandati i drejtorit dhe i zëvendësdrejtorit zgjat katër 

vjet.". 

   

Neni 2 

Në nenin 12 paragrafi 3 pas fjalës: "të" shtohen fjalët: 

"zëvendësdrejtorit dhe". 
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Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:  

"Në rast kur drejtori i Agjencisë mungon ose kur për 

shkak të sëmundjes dhe shkaqeve tjera nuk ka mundësi ta 

ushtrojë funksionin e vet e zëvendëson zëvendësdrejtori 

në kuadër të autorizimeve të dhëna nga drejtori i 

Agjencisë.".  

 

Neni 3 

Në nenin 14 paragrafi 1 ndryshohet si vijon: 

"Drejtori dhe zëvendësdrejtori i Agjencisë për punën e 

vet përgjigjen para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, 

e në lidhje me shfrytëzimin e mjeteve nga ndihma 

paraaderuese e Bashkimit Evropian janë përgjegjës edhe 

para Koordinatorit nacional për autorizim.".  

 

Neni 4 

Në nenin 15 në fjalinë hyrëse pas fjalës "Drejtori" 

shtohen fjalët: "dhe zëvendësdrejtori". 

 

Neni 5 

 Dispozitat nga nenin 1 të cilat kanë të bëjnë me 

plotësimin e kushtit për posedim të certifikatave ose 

dëshmive ndërkombëtarisht të pranuara për njohje aktive të 

gjuhës angleze nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi 

të këtij ligji deri më 31 dhjetor 2018. 

 

Neni 6 

Drejtori dhe zëvendësdrejtori i cili është i emëruar në 

periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 31 

dhjetor 2018, është i obliguar ta plotësojë kushtin për 

njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga 

dita e emërimit të tij. 

Drejtorit dhe zëvendësdrejtorit i cili nuk do t'i plotësojë 

kushtet për njohje të gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar 

në paragrafin 1 të këtij neni, i ndërpritet mandati. 

 

Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3009. 

Врз основа на член 13 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 29.8.2018 го-

дина,  донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГРАДСКО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Општина Градско се пренесуваат 

во сопственост без надоместок недвижни ствари  кои 

се наоѓаат на адреса МОТЕЛ СТОБИ ГРАДСКО, КП 

бр. 625,  КО Градско запишани во  Имотен лист  бр. 

990, сопственост на Република Македонија и  тоа:   

- зграда бр. 1, намена на зграда-хотел, влез-001, кат-

01 со внатрешна површина од 197 м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда-помошни просто-

рии, влез-001, кат-01 со внатрешна површина од 38 м2;   

- зграда бр. 1, намена на зграда-помошни просто-

рии, влез-001, кат-ПО со внатрешна површина од 73 

м2; 

- зграда бр. 1, намена на зграда-хотел, влез-001, кат-

ПР со внатрешна површина од 212 м2; 

- зграда бр. 2, намена на зграда-помошни просто-

рии, влез-001,кат-ПО со внатрешна површина од 36 м2; 

- зграда бр. 2, намена на зграда-хотел, влез-001, кат-

ПР со внатрешна површина од 159 м2 и 

- зграда бр. 3, намена на зграда-помошни згради, 

влез-001, кат-ПР со внатрешна површина од 29 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3878/1 Претседател на Владата 

29 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3010. 

Врз основа на член 27 став (12) од Законот за без-

бедност на храната („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 

43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

30.8.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ НА 

ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ 

 

Член 1 

Co оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за барања за безбедност  и квалитет на водата за пиење,  

бр. 02-21/5 од 2.3.2018 година. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-6341/1 Претседател на Владата 

29 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3011. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 7, 

а во врска со член 29, став (3) од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Македонија на седницата одржана 

на ден 3 септември 2018 година донесе   

 

Т А Р И Ф Е Н   С И С Т Е М 

ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

НА ПОТРОШУВАЧИТЕ КОИ ГИ СНАБДУВА 

УНИВЕРЗАЛНИОТ СНАБДУВАЧ И СНАБДУВАЧОТ 

ВО КРАЕН СЛУЧАЈ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

(1) Со овој Тарифен систем за продажба на елек-

трична енергија на потрошувачите кои ги снабдува 

универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен слу-

чај (во понатамошниот текст: Тарифен систем) се уре-

дува начинот на пресметка на цените за испорачаната 

електрична енергија на малите и потрошувачи и дома-

ќинства што избрале да бидат снабдувани од снабдува-

чот со електрична енергија којшто обезбедува универ-

зална услуга (во понатамошниот текст: универзален 

снабдувач), како и начинот на пресметка на цената за 

испорачаната електрична енергија на потрошувачите 

коишто ги снабдува снабдувачот со електрична енерги-

ја во краен случај (во понатамошниот текст: снабдувач 

во краен случај) и се утврдуваат: 

1) критериуми за определување на категории, групи 

и подгрупи на потрошувачи што се снабдуваат од уни-

верзалниот снабдувач, 

2) начин и услови кога големите потрошувачи мо-

жат да бидат снабдувани од снабдувачот во краен слу-

чај, 

3) пресметковни елементи за утврдување на надо-

месток за испорачаната електрична енергија, 

4) начин за пресметка на цените за испорачаната 

електрична енергија од универзалниот снабдувач, 

5) основи за формирање на цени за испорачана 

електрична енергија за соодветните пресметковни еле-

менти, според напонско ниво, време на испорака во те-

кот на денот и вид на мерење. 

(2) Во смисла на овој Тарифен систем, како потро-

шувачи се сметаат малите потрошувачи и дома-

ќинствата коишто се снабдувани од универзалниот 

снабдувач, а како големи потрошувачи се сметаат пот-

рошувачите коишто не ги исполнуваат критериумите 

за мал потрошувач утврдени во Законот за енергетика 

и коишто се снабдувани од снабдувачот во краен слу-

чај. 

 

Член 2 

Овој Тарифен систем има за цел да поттикне рацио-

нално и ефикасно користење на електричната енергија, 

да обезбеди покривање на трошоците за набавка на 

електрична енергија, пренесените трошоци и трошоци-

те за користење на преносната и дистрибутивната мре-

жа на универзалниот снабдувач, како и покривање на 

трошоците за набавка на електрична енергија на снаб-

дувачот во краен случај, согласно Прилог 1 кој што е 

составен дел од овој Тарифен систем. 

 

II. КАТЕГОРИИ, ГРУПИ И ПОДГРУПИ НА ПОТРО-

ШУВАЧИ СНАБДУВАНИ ОД УНИВЕРЗАЛНИОТ 

СНАБДУВАЧ 

 

Член 3 

Според напонското ниво на точката на испорака на 

електричната енергија, со овој Тарифен систем се опре-

делуваат следните категории, групи и подгрупи на пот-

рошувачи: 

1) Категорија на потрошувачи приклучени на 35 kV 

напонско ниво, со групи: 

- 35 kV директни потрошувачи, и 

- 35 kV потрошувачи 

2) Категорија на потрошувачи приклучени на 6 kV, 

10(20) kV напонско ниво и  

3) Категорија на потрошувачи приклучени на 0,4 

kV напонско ниво, со групи: 

- домаќинства 

- јавно осветление  

- останати, со подгрупи  

· прв тарифен степен 

· втор тарифен степен. 



5 септември 2018  Бр. 164 - Стр. 13 

 
 

Член 4 

(1) Во групата на потрошувачи „домаќинства“ е оп-

фатена потрошувачката на електричната енергија што 

ја користат потрошувачите во едностанбени и повеќес-

танбени објекти или делови од објекти наменети за до-

мување, како и во помошните објекти на едностанбе-

ните објекти што служат за потребите на дома-

ќинствата, а не се наменети за вршење на стопанска 

дејност, вклучително и потрошувачката на електрична 

енергија наменета за:  

1) напојување на заедничките уреди, опрема и 

инсталации во повеќестанбените објекти и тоа: лиф-

тови, котларници и топлотни станици за централно за-

топлување, хидрофори, противпожарни и уреди за от-

кривање и јавување на пожар, заеднички антени, без-

бедносно осветлување и слични уреди коишто корис-

тат електрична енергија, а се наменети за заеднички 

потреби, како и  

2) осветление на скали, влезни ветробрани, ход-

ници, простории за велосипеди, пералници, сушил-

ници, заеднички подруми, засолништа, тавани, станови 

и работилници за домарите, стан за домарот, просто-

рии за одложување на отпадоци и други простории на-

менети за заедничко користење на сопствениците на 

становите во повеќестанбените објекти.  

(2) Во групата на потрошувачи „домаќинства“ е оп-

фатена и потрошувачката на електрична енергија во:  

1) станбени објекти за посебни намени наменети за 

времено сместување на лица во социјален ризик сог-

ласно со прописите за социјална заштита, како и објек-

ти за сместување на самци, 

2) ученички, студентски, работнички, воспитни и 

пензионерски домови, како и домови за згрижување на 

стари и изнемоштени лица и домови за инвалиди и те-

рапевтски групи,  

3) детски јасли, градинки, интернати и домови за 

згрижување на деца,  

4) училишни и народни кујни,  

5) едностанбени објекти во кои се врши угостител-

ска дејност сместување на туристи,  

6) хидрофори кои се користат за снабдување на до-

маќинства со вода за пиење, 

7) уметнички атељеа, и  

8) потрошувачка во верски објекти во кои не се 

врши стопанска дејност. 

 

Член 5 

Во групата на потрошувачи „јавно осветление“ е 

опфатена потрошувачката на електрична енергија на 

уредите наменети за осветление на улици, подвозници, 

надвозници, плоштади, јавни патишта, културно исто-

риски споменици определени согласно закон, паркови, 

јавни отворени простори за рекреација и други јавни 

зелени површини, како и уредите за сообраќајна сигна-

лизација. 

 

Член 6 

Во групата на потрошувачи „останати“ е опфатена 

потрошувачката на електричната енергија кај потрошу-

вачите чии што објекти се приклучени на 0,4 kV, а кои 

не се опфатени во групите на потрошувачи дома-

ќинства и јавно осветление.  

 

Член 7 

(1) Во подгрупата „останати - прв тарифен степен“ 

е опфатена потрошувачката на електрична енергија на 

потрошувачите чии што објекти се приклучени на ни-

зок напон од 0,4 kV, а за кои во согласноста за приклу-

чување на дистрибутивната мрежа и/или мрежните 

правила за дистрибуција на електрична енергија е ут-

врдено дека е потребно да имаат мерење и на моќ-

носта.  

(2) Во подгрупата „останати - втор тарифен степен“ 

е опфатена потрошувачката на електрична енергија на 

потрошувачите чии што објекти се приклучени на ни-

зок напон од 0,4 kV, а за кои во согласноста за приклу-

чување на дистрибутивната мрежа и/или мрежните 

правила за дистрибуција на електрична енергија не е 

утврдена обврска да имаат мерење на моќноста.  

 

III. ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И НАЧИН НА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕ-

МЕНТИ НА УНИВЕРЗАЛНИОТ СНАБДУВАЧ 

 

Член 8 

Пресметковни елементи за кои се определуваат це-

ни и врз основа на кои потрошувачите ја плаќаат елек-

тричната енергија испорачана од универзалниот снаб-

дувач, се: 

1) врвна активна моќност,  

2) активна електрична енергија, и  

3) прекумерно преземена реактивна електрична 

енергија.  

 

Член 9 

(1) Цените за секој од пресметковните елементи од 

член 8 на овој Тарифен систем, се утврдуваат за сите 

категории, групи и подгрупи на потрошувачи утврдени 

во член 3 на овој Тарифен систем, и тоа според: 

1) напонското ниво на испорака на електрична 

енергија, 

2) времето на користење во текот на денот, и  

3) видот на мерење на испорачаната електрична 

енергија. 
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(2) Цените за секој од пресметковните елементи 

согласно став (1) на овој член се еднакви за сите потро-

шувачи кои припаѓаат на иста категорија, група, однос-

но подгрупа на потрошувачи. 

 

Член 10 

(1) Врвната активна моќност се изразува во кило-

вати.  

(2) Врвната активна моќност е најголемата просеч-

на активна моќност остварена во временски интервал 

од 15 минути во текот на пресметковниот период, за 

време на важење на цени за високи дневни оптоварува-

ња на електроенергетскиот систем.  

(3) Надоместокот за активната моќност во пресмет-

ковниот период се пресметува како производ од изме-

рената врвна моќност и цената за активна моќност, из-

разена во денари/kW. 

(4)  Доколку еден потрошувач има две или повеќе 

мерни места приклучени на исто напонско ниво и се 

наоѓаат на една градежна локација, врвната активна 

моќност за групата мерни места се утврдува од су-

марната крива на оптоварување за групата мерни 

места.  

(5)  По исклучок од ставот (4) на овој член, кога не 

постои техничка можност за определување на сумарна-

та крива на оптоварување за група мерни места, врвна-

та активна моќност се пресметува како збир на измере-

ните врвни моќности на сите мерни места. 
 

Член 11 

(1) Преземената активна електрична енергија се из-

разува во киловатчасови. 

(2) Надоместокот за потрошената активна елек-

трична енергија за месечниот пресметковен период се 

пресметува како производ од преземената активна 

електрична енергија и цената за активна електрична 

енергија, изразена во денари/kWh. 

 

Член 12 

(1) Преземената реактивна електрична енергија се 

изразува во киловатчасови. 

(2) Прекумерно преземената реактивна електрична 

енергија се утврдува со пресметка. 

(3) Прекумерно преземената реактивна електрична 

енергија претставува позитивна разлика помеѓу изме-

рената преземена реактивна електрична енергија и ре-

активната електрична енергија што одговара на презе-

мената активна електрична енергија со фактор на моќ-

ност од 0,95. 

(4) Надоместокот за прекумерно преземената реак-

тивна електрична енергија за месечниот пресметковни-

от период се пресметува како производ од прекумерно 

преземената реактивна електрична енергија и цената за 

прекумерно преземена реактивна електрична енергија, 

изразена во денари/kvarh.  

(5) Цените за прекумерно преземената реактивна 

електрична енергија изнесуваат 25% од цените за ак-

тивната електрична енергија за соодветната категорија, 

група, односно подгрупа потрошувачи.  

 

Член 13 

(1) Периодот за којшто се пресметуваат надоместо-

ците (пресметковен период) е еден месец, којшто не 

мора да биде идентичен со календарскиот месец. 

(2) Вкупниот надоместок за испорачаната електрич-

на енергија што потрошувачите го плаќаат на универ-

залниот снабдувач претставува збир на надоместоците 

за врвна активна моќност, активна електрична енергија 

и прекумерно преземена реактивна електрична енер-

гија, соодветно според категоријата, групата, односно 

подгрупата на која припаѓа потрошувачот. 

 

Член 14 

(1) Според времето на испорака на електрична 

енергија во текот на денот, се утврдуваат следниве це-

ни на електрична енергија: 

1) цени на електрична енергија за време на високи 

дневни оптоварувања, и 

2) цени на електрична енергија за време на ниски 

дневни оптоварувања. 

(2) За сите групи и подгрупи на потрошувачи, освен 

потрошувачите од групата домаќинства, за мерните 

места за кои постои техничка можност за автоматска 

промена на летно и зимско сметање на времето во мер-

ните уреди, периодот на високи оптоварувања е од 

07:00 до 22:00 часот во текот на целата година. 

(3) За сите групи и подгрупи на потрошувачи, освен 

потрошувачите од групата домаќинства, за мерните 

места за кои не постои техничка можност за автомат-

ска промена на летно и зимско сметање на времето во 

мерните уреди, периодот на високи оптоварувања е од 

07:00 до 22:00 часот за време на зимско сметање на 

времето, а за време на летното сметање од 08:00 до 

23:00 часот. 

(4) За потрошувачите од групата домаќинства, за 

мерните места за кои постои техничка можност за ав-

томатска промена на летно и зимско сметање на време-

то во мерните уреди, периодот на високи оптоварувања 

е од 07:00 до 14:00 часот и од 16:00 до 22:00 часот, во 

текот на целата година. 

(5) За потрошувачите од групата домаќинства, за 

мерните места за кои не постои техничка можност за 

автоматска промена на летно и зимско сметање на вре-

мето во мерните уреди, периодот на високи оптовару-
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вања е од 07:00 до 14:00 часот и од 16:00 до 22:00 часот 

за време на зимско сметање на времето, а за време на 

летното сметање е од 08:00 до 15:00 часот и од 17:00 до 

23:00. 

(6) Под период на ниски оптоварувања во еден ден 

е времето што не е опфатено со периодите на високи 

дневни оптоварувања утврдени во ставовите (2), (3), (4) 

и (5) на овој член, вклучувајќи го и периодот од 00:00 

до 24:00 часот во недела. 

(7) Релативниот однос помеѓу цените на електрична 

енергија за време на високи дневни оптоварувања и це-

ните на електрична енергија за време на ниски дневни 

оптоварувања се утврдува во сооднос од 2:1. 

 

IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОТРОШУВАЧИ 

СНАБДУВАНИ ОД УНИВЕРЗАЛНИОТ СНАБДУВАЧ 

 

Член 15 

Мерните уреди за електрична енергија и моќност, 

местото на испорака и местото на мерење на електрич-

ната енергија, како и начинот на пресметката, се ут-

врдуваат во согласност со мрежните правила за дис-

трибуција на електрична енергија и правилата за снаб-

дување со електрична енергија.  

 

Член 16 

Доколку напонското ниво на мерното место е по-

ниско, односно повисоко од напонското ниво на место-

то на предавање, испорачаната електрична енeргија и 

моќност се пресметува по цени што важат за напонско-

то ниво на мерното место. 

 

Член 17 

(1) За потрошувач за кој испорачаната електрична 

енергија се мери со мерните уреди на примарниот пот-

рошувач како збирна потрошувачка (во понатамошни-

от текст: индиректен потрошувач), надоместоците за 

примарниот потрошувач се пресметуваат како разлика 

помеѓу збирната потрошувачка и измерената потрошу-

вачка кај индиректниот потрошувач, на начин и поста-

пка уредена со договор помеѓу снабдувачот, операто-

рот на дистрибутивниот систем, примарниот и инди-

ректниот потрошувач. 

(2) Примарен потрошувач во смисла на ставот (1) 

на овој член е потрошувач на електрична енергија пре-

ку чии постројки се испорачува електрична енергија и 

моќност на индиректниот потрошувач. 

 

Член 18 

Ако потрошувач презема електрична енергија на 

повеќе мерни места за кои се пропишани различни це-

ни за соодветните пресметковни елементи, преземање-

то на електрична енергија се пресметува по цени за со-

одветните пресметковни елементи за секое мерно 

место. 

Член 19 

За потрошувачите од членот 3 од овој Тарифен сис-

тем се мерат следните големини: 

1) врвна активна моќност и двотарифно мерење на 

активна и реактивна електрична енергија за категории-

те на потрошувачи на 35 kV, 10(20) kV и 6 kV и остана-

ти потрошувачи од подгрупата прв тарифен степен, 

2) двотарифно мерење на активна електрична енер-

гија за групата домаќинства, освен за случаите кадешто 

нема техничка можност за двотарифно мерење кај кои 

се применува еднотарифно мерење,   

3) еднотарифно мерење на активна и реактивна 

електрична енергија или само активна електрична 

енергија за останатите потрошувачи од подгрупата 

втор тарифен степен, 

4) еднотарифно мерење на активната електрична 

енергија за групата јавно осветление. 

 

Член 20 

(1) Под еднотарифно мерење се подразбира мерење 

на вкупната испорачана електрична енергија во перио-

дот на ниски и високи дневни оптоварувања. 

(2) Под двотарифно мерење се подразбира мерење 

на испорачаната електрична енергија одделно за перио-

дите на ниски и високи дневни оптоварувања. 

 

Член 21 

За потрошувачите од групата домаќинства со едно-

тарифно мерење, цената за испорачаната активна елек-

трична енергија е пониска за 20% од цената на активна 

електрична енергија за домаќинствата со двотарифно 

мерење за време на високи дневни оптоварувања.  

 

Член 22 

Ако преку едно мерно место се регистрира испора-

чана електрична енергија на потрошувачи што припа-

ѓаат на групата домаќинства и подгрупата II тарифен 

степен од групата останати потрошувачи, надоместо-

кот за испорачана електрична енергија се пресметува 

според цените за вкупно потрошената електрична енер-

гија за подгрупата II тарифен степен од групата остана-

ти потрошувачи. 

 

V. СЛУЧАИ КОГА СНАБДУВАЧОТ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ 

ГИ СНАБДУВА ГОЛЕМИТЕ ПОТРОШУВАЧИ 

 

Член 23 

Снабдувачот во краен случај е должен да врши 

снабдување на големите потрошувачи кои останале без 

снабдувач со електрична енергија, по цени утврдени 

согласно точка 6 од Прилог 1 којшто е составен дел од 

овој Тарифен систем, во случај кога: 
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1) претходниот снабдувач прекинал со исполнува-

њето на своите обврски за снабдување во рамки на по-

стојните договори за снабдување со електрична енер-

гија, 

2) е поведена стечајна постапка на претходниот 

снабдувач со лично управување или по барање на дове-

рител, како и ликвидација, 

3) лиценцата на претходниот снабдувач е суспенди-

рана, трајно одземена или престанала да важи, и 

4) потрошувачите не склучиле нов договор за снаб-

дување со електрична енергија по престанувањето или 

истекувањето на постојниот договор за снабдување. 

 

VI. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЦЕНИ НА  

УНИВЕРЗАЛНИОТ СНАБДУВАЧ 

Член 24 

(1) Универзалниот снабдувач до Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Ма-

кедонија (во понатамошниот текст: Регулаторна коми-

сија за енергетика) поднесува барање за одобрување на 

предлог цени на пресметковните елементи во соглас-

ност со овој Тарифен систем (во понатамошниот текст: 

барање). 

(2) Универзалниот снабдувач е должен да го подне-

се барањето од ставот (1) на овој член до Регулаторна-

та комисија за енергетика, заверено со потпис и печат 

од одговорното лице овластено за претставување и зас-

тапување на универзалниот снабдувач по претходно 

добиена согласност од органот на управување, најдоц-

на до 15 мај во тековната година за којашто се однесу-

ва барањето. 

(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член, универ-

залниот снабдувач е должен да ги достави, во писмена 

и електронска форма, следните документи и податоци: 

1) тековна состојба издадена од Централниот регис-

тар на Република Македонија не постара од 15 дена од 

денот на доставување на барањето, 

2) финансиски извештаи за претходната година, со 

сите прилози во согласност со барањата на меѓународ-

ните сметководствени стандарди, ревидирани од стра-

на на овластен ревизор, 

3) бруто биланс за претходната година, 

4) финансиско-сметководствени информации изго-

твени во Excel формат, кој овозможува обработка од 

страна на Регулаторната комисија за енергетика, 

5) податоци за набавена и продадена количина на 

електрична енергија изготвени во Excel формат, кој 

овозможува обработка од страна на Регулаторната ко-

мисија за енергетика,  

6) податоци за трошокот за пренос на електрична 

енергија и за трошокот за дистрибуција на електрична 

енергија изготвени во Excel формат, кој овозможува 

обработка од страна на Регулаторната комисија за 

енергетика, 

7) податоци за број на потрошувачи по категорија, 

група и подгрупа согласно овој Тарифен систем,  

8) изјава за веродостојност на барањето и податоци-

те дадени во врска со него, потпишана од одговорното 

лице овластено за претставување и застапување на 

универзалниот снабдувач, од Прилог 2 којшто е соста-

вен дел на овој Тарифен систем. 

(4) На барање на Регулаторната комисија за енерге-

тика во текот на постапката, до донесувањето на одлу-

ката, универзалниот снабдувач е должен да достави и 

други податоци кои се однесуваат на работењето на 

универзалниот снабдувач. 

(5) Документите од став (3) на овој член, треба да 

бидат поднесени во оригинал или копија на оригиналот 

заверена на нотар. 

 

Член 25 

(1) Постапката за одобрување на цените за пресмет-

ковните елементи отпочнува со денот на приемот на 

барањето во архивата на Регулаторната комисија за 

енергетика. 

(2) Во рок од 30 дена од денот на приемот на бара-

њето, Регулаторната комисија за енергетика го разгле-

дува и го анализира барањето и доколку утврди дека 

недостасуваат одредени податоци и документи, доне-

сува решение со кое го задолжува универзалниот снаб-

дувач во определен временски рок да ги достави бара-

ните податоци и документи. Регулаторната комисија за 

енергетика може пред донесување на решението да го 

повика универзалниот снабдувач на заеднички соста-

нок за дополнителни информации и појаснувања во вр-

ска со поднесеното барање.       

(3) Доколку универзалниот снабдувач во утврдени-

от рок од став (2) од овој член не постапи во целост по 

решението за дополнување на одредени податоци и до-

кументи, Регулаторната комисија за енергетика ја 

спроведува постапката со користење на податоците 

што биле поднесени кон барањето или други податоци 

што и се на располагање. 

 

Член 26 

(1) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 

10 дена од денот на поднесување на барањето, објавува 

известување за поднесеното барање на веб страната на 

Регулаторната комисија за енергетика, и на трошок на 

универзалниот снабдувач, го објавува во два дневни 

весника, од кои во еден којшто се објавува на македон-

ски јазик и еден којшто се објавува на јазикот што го 

зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои говорат 

службен јазик кој не е македонски. 
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(2) Рокот на прибирање на мислења и предлози од 

заинтересираните физички и правни лица во однос на 

известувањето од став (1) на овој член не може да биде 

подолг од 10 дена од денот на објавувањето. 

(3) Врз основа на податоците доставени кон бара-

њето, како и врз основа на анализата на доставените 

мислења од заинтересираните физички и правни лица, 

Регулаторната комиисија за енергетика изготвува пред-

лог одлука со образложение, којашто е предмет на рас-

права на подготвителна седница на Регулаторната ко-

мисија за енергетика. 

(4) Регулаторната комисија за енергетика е одржува 

подготвителна седница во рок не подолг од 40-тиот ден 

од денот на приемот на барањето.  

(5) Со поканата за присуство на подготвителната 

седница се доставуваат предлог одлуката и мислењата 

добиени од заинтересираните правни и физички лица, 

кои Регулаторната комисија за енергетика ги објавува 

на својата веб страна.  

(6) За присуство на подготвителната седница се по-

кануваат овластени претставници на подносителот на 

барањето, на институции и организации, како и 

заинтересирани претпријатија. 

 

Член 27 

(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна 

по завршувањето на подготвителната седница да одр-

жи седница најдоцна до 30 јуни во тековната година, 

на која донесува одлука по барањето. 

(2) Одлуката од ставот (1) на овој член се објавува 

во „Службен весник на Република Македонија“ и на 

веб страницата на Регулаторната комисија за енерге-

тика, а влегува во сила од 1 јули во тековната година. 

 

VII. ПОСТАПКИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА 

ПРОМЕНИ НА ЦЕНИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ  

ЕЛЕМЕНТИ 

 

Член 28 

(1) Доколку во годината за којашто се однесува од-

луката, трошоците за набавка на електрична енергија 

на универзалниот снабдувач се зголемиле за повеќе од 

5% во однос на одобрените, како последица на окол-

ности кои не можеле да се предвидат во времето на но-

сењето на одлуката, универзалниот снабдувач може, да 

поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-

тика за зголемување на цените на пресметковните еле-

менти. 

(2) Доколку во годината за која што се однесува од-

луката, трошоците за набавка на електрична енергија 

на универзалниот снабдувач се намалиле за повеќе од 

5% во однос на одобрените, како последица на окол-

ности кои не можеле да се предвидат во времето на но-

сењето на одлуката, универзалниот снабдувач е должен 

да поднесе барање до Регулаторната комисија за енер-

гетика за намалување на цените на пресметковните 

елементи. 

(3) Доколку универзалниот снабдувач не постапи 

во согласност со став (2) од овој член, Регулаторната 

комисија за енергетика донесува решение за отпочну-

вање на постапка за намалување на цените на пресмет-

ковните елементи и го доставува до универзалниот 

снабдувач. 

(4) Во решението од став (3) на овој член, се опре-

делуваат роковите за преземање на поодделните деј-

ствија во постапката, како и потребната документаци-

ја којашто треба да ја достави универзалниот снабду-

вач.  

(5) Во барањето наведено во ставовите (1) и (2) од 

овој член, универзалниот снабдувач треба да достави 

финансиско-сметководствени и технички податоци во 

согласност со овој Тарифен систем, како и изјава за ве-

родостојност од Прилог 2 којшто е составен дел на овој 

Тарифен систем.  

(6) Регулаторната комисија за енергетика ја доне-

сува одлуката согласно ставовите (1), (2) и (3) на овој 

член, во рок којшто не може да биде подолг од 30 де-

на од денот на приемот на барањето, односно од де-

нот на доставувањето на решението од став (3) од 

овој член.  

 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 29 

(1) Овој Тарифен систем почнува да се применува 

со денот на влегување во сила на лиценцата за снабду-

вање со електрична енергија на универзалниот снабду-

вач. 

(2) Со денот на отпочнување на примената на овој 

Тарифен систем од став (1) на овој член престанува да 

важи Тарифниот систем за продажба на електрична 

енергија на домаќинства и мали потрошувачи („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 97/14, 177/14 

и 118/17). 

(3) Овој Тарифен систем влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. 01-1724/1  

3 септември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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