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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4980. 
Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 12 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија, Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на  30 
декември  2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ВЕ-
РИФИКАЦИОНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Верификационата комисија, се избираат: 
а) за претседател  
Владимир Ѓорчев 
б) за членови 
Петре Шилегов, 
Реџаиљ Исмаили, 
Фадил Зендели и 
Сурија Рашиди. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а  ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-5166/1 Претседавач  

30 декември 2016 година на Конститутивната седница 
Скопје на Собранието на Република  

 Македонија, 
 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 

4981. 
Врз основа на членот 63 став 1 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 11 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија, Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 30 де-
кември 2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕ-
НИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се верифицира мандатот на пратениците: 
1. Никола Попоски, 
2. Елизабета Канческа Милевска, 
3. Борис Змејковски, 
4. Драган Данев, 
5. Даниела Рангелова, 
6. Љупчо Димовски, 
7. Крсто Јовановски, 
8. Чедомир Саздовски, 
9. Никола Тодоров, 
10. Трајко Вељаноски, 
11. Жаклина Пешевска, 
12. Иван Стоилковиќ, 
13. Амди Бајрам, 
14. Владанка Авировиќ, 
15. Зоран Ѓорѓиевски,  
16. Јохан Тарчуловски,  
17. Весна Дамчевска-Илиевска, 
18. Илија Димовски, 
19. Емил Димитриев, 
20. Слаѓана Митовска, 
21. Трајчо Димков, 
22. Стојан Миланов, 
23. Магдалена Манаскова, 

24. Зеќир Рамчиловиќ, 
25. Никола Мицевски, 
26. Благица Ласовска, 
27. Емилија Александрова, 
28. Иван Иванов, 
29. Никола Груевски, 
30. Ванковер Манчев, 
31. Ане Лашкоска, 
32. Панчо Минов, 
33. Весна Пемова, 
34. Васил Пишев, 
35. Нада Ципушева, 
36. Димитар Стевананџија, 
37. Драган Цуклев, 
38. Павлинче Честојнова, 
39. Антонијо Милошоски, 
40. Зоран Илиоски, 
41. Лилјана Затуроска, 
42. Љубен Арнаудов, 
43. Благоја Деспотоски,  
44. Нола Исмајлоска Старова, 
45. Крсто Мукоски, 
46. Сашо Василевски, 
47. Лилјана Кузмановска, 
48. Владимир Ѓорчев, 
49. Јусуф Хасани, 
50. Дафина Јованоска-Стојаноска, 
51. Горан Манојлоски, 
52. Стево Пендаровски, 
53. Рената Дескоска, 
54. Дамјан Манчевски, 
55. Стефан Богоев, 
56. Павле Богоевски, 
57. Соња Мираковска, 
58. Диме Велковски, 
59. Татјана Прентовиќ, 
60. Ивана Туфегџиќ, 
61. Петар Атанасов, 
62. Оливер Спасовски, 
63. Фросина Ташевска-Ременски, 
64. Мухамед Зеќири, 
65. Маја Морачанин, 
66. Ферид Мухиќ, 
67. Максим Димитриевски, 
68. Курто Дудуш, 
69. Тања Ковачев, 
70. Љупчо Николовски, 
71. Благој Бочварски, 
72. Јагода Шахпаска, 
73. Панче Иванов, 
74. Сашко Костов, 
75. Јулиана Николова, 
76. Енес Ибрахим, 
77. Илија Николовски, 
78. Мира Стоjчевска, 
79. Зоран Заев, 
80. Хари Локвенец, 
81. Катерина Кузмановска, 
82. Горан Мисовски, 
83. Коста Јаневски, 
84. Кети Смилеска, 
85. Бетиане Китев, 
86. Сашо Поцков, 
87. Милева Ѓоргиева, 
88. Мери Лазарова, 
89. Радмила Шекеринска-Јанковска,  
90. Александар Кирацовски, 
91. Томислав Тунтев, 
92. Горан Милевски, 
93. Васко Ковачевски, 
94. Ирена Стефоска,  
95. Јован Митрески, 
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96. Алија Камбероски, 
97. Жаклина Лазаревска, 
98. Петре Шилегов, 
99. Ѓулумсер Касапи, 
100. Благојче Трпевски, 
101. Артан Груби, 
102. Ејуп Аљими, 
103. Реџаиљ Исмаили, 
104. Агим Шаќири, 
105. Али Ахмети, 
106. Талат Џафери, 
107. Шпреса Хадри, 
108. Бранко Маноиловски, 
109. Џеват Адеми, 
110. Мирсада Емини-Асани, 
111. Зеќирија Ибрахими, 
112. Африм Гаши, 
113. Биљал Касами, 
114. Фадил Зендели, 
115. Теута Биљали, 
116. Сурија Рашиди, 
117. Зиадин Села, 
118. Весел Мемеди, 
119. Мендух Тачи и  
120. Бардуљ Даути. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 
Бр. 08-5166/1 Претседавач  

30 декември 2016 година на Конститутивната седница 
Скопје на Собранието на Република  

 Македонија, 
 Трајко Вељаноски, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

4982. 
Врз основа на член 14 - д став (2) од Законот за 

спортот („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 
187/13, 42/14, 138/14,  177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 
61/16, 106/16 и 190/16), директорот на Агенцијата за 
млади и спорт донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ОД ДАНОЧНО ПОТТИКНУВАЊЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на корис-
тење на средствата од даночно поттикнување по Зако-
нот за данокот на добивка од страна на националните 
спортски федерации, Македонскиот олимписки коми-
тет, спортските клубови и активните спортисти кои се 
натпреваруваат во индивидуални спортови. 

 
Член 2 

Средствата од даночно поттикнување согласно За-
конот за данокот на добивка се користат врз основа на 
поднесено барање од страна на корисниците на сред-
ствата до Агенцијата за млади и спорт. 

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува: 
а) За национална спортска федерација: 
- записник од одржаното редовно годишно собра-

ние;  

- усвоена и објавена завршна сметка за годината 
што изминала и официјален годишен билтен за реали-
зиран национален систем на натпревари во последните 
две натпреварувачки години; 

- потпишан договор со трговското друштво за фи-
нансирање на програмите од јавен интерес;  

- извештај за користење на средствата од договорот 
со трговското друштво за финансирање на програмите 
од јавен интерес и  

- листа на клубови и активни спортисти кои се нат-
преваруваат во индивидуалните спортови; 

б) За Македонскиот олимписки комитет: 
- записник од одржаното редовно годишно собра-

ние; 
- усвоена и објавена завршна сметка за годината 

што изминала;  
- потпишан договор со трговското друштво за фи-

нансирање на програмите од јавен интерес;  
- извештај за користење на средствата од договорот 

со трговското друштво за финансирање на  програмите 
од јавен интерес; 

в) За спортски клуб: 
- записник од одржаното редовно годишно собра-

ние; 
- усвоена и објавена завршна сметка за годината 

што изминала;  
- листа на регистрирани членови на спортскиот 

клуб и официјален годишен билтен за учество во наци-
онален систем на натпревари во последните две нат-
преварувачки години; 

- потпишан договор со трговското друштво за фи-
нансирање на програмите од јавен интерес и 

- извештај за користење на средства од договорот 
со трговското друштво за финансирање на програмите 
од јавен интерес; 

г) За активен спортист во индивидуалните 
спортови: 

- доказ за остварен врвен спортски резултат; 
- доказ за исполнета норма за учество на меѓунаро-

ден натпревар; 
- доказ за освоена титула или национален рекорд и 

дека не бил суспендиран од односната национална или 
меѓународна федерација во последната година; 

- потпишан договор со трговското друштво за фи-
нансирање и извештај за користење на средства од до-
говорот со трговското друштво за финансирање и  

- посебната наменска сметка на матичниот спорт-
ски клуб или националната спортска федерација за која 
се определува да ја користи во користењето на сред-
ствата од даночно поттикнување по Законот за данокот 
на добивка. 

  
Член 3 

Овој правилник по неговото влегување во сила ќе 
отпочне да се применува од 1 јануари 2017 година. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се објави по добивањето на сог-
ласност од Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 08-2005/1 Директор на Агенцијата 

1 декември 2016 година за млади и спорт, 
Скопје м-р Марјан Спасески, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
4983. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, став (1) алинеја 4 
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 23 став (1) и 
(2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на 
тарифи за пренос, управување со системот за пренос и 
дистрибуција на природен гас („Службен весник на 
РМ“ бр. 201/16) и Тарифниот систем за пренос на при-
роден гас („Службен весник на РМ“ бр. 19/13), поста-
пувајќи по Барањето за одобрување на регулиран при-
ход и тарифи за дејностите пренос и управување со 
системот за пренос на природен гас за регулиран пери-
од од 1.1.2017 година до 31.12.2021 година, бр. 0302-
1468/1 од 18.11.2016 година, доставено од Акционер-
ското друштво ГА-МА Скопје, на седницата одржана 
на 28 декември 2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТИТЕ ЗА ПРЕНОС  И УПРАВУВАЊЕ СО 
СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 
2017 ГОДИНА И ГОДИШЕН ПРИХОД ПО СОС-
ТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОС-
ТИТЕ ПРЕНОС И УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕ-
МОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА РЕГУ-
ЛИРАН ПЕРИОД 2017-2021 ГОДИНА НА АД ГА-МА 

СКОПЈЕ 
 
1. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за 

вршење на дејноста пренос на природен гас во 2017 го-
дина се одобрува регулиран максимален приход во из-
нос од 216.260.469 денари и тарифа од 1,3516 ден/nm3, 
за пренесени 160.000.000 nm3 природен гас. 

2. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за 
вршење на дејноста управување со системот за пренос 
на природен гас во 2017 година се одобрува регулиран 
максимален приход во износ од 29.490.064 денари и та-
рифа од 0,1843 ден/ nm3, за пренесени 160.000.000 nm3 
природен гас. 

3. На АД ГА-МА Скопје, се одобрува годишен при-
ход по составни елементи (ABB) за услугите пренос на 
природен гас и управување со системот за пренос на 
природен гас за регулиран период 2017-2021 година да 
изнесува: 

- за 2017 година - 213.847.100 денари, 
- за 2018 година - 215.298.925 денари, 
- за 2019 година - 216.767.997 денари, 
- за 2020 година - 218.254.837 денари, и 
- за 2021 година - 219.759.981 денари. 
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година. 

 
УП1 бр. 08-75/16  

28 декември 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар  Петров, с.р. 

__________ 
4984. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13 , 41/14, 151/14 , 33/15 , 192/15, 
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 28 став (1) од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), постапувајќи по барањето на Јавното претпри-
јатије за изградба на инфраструктурни објекти КУМА-
НОВО-ГАС Куманово, за издавање на  лиценца за 
вршење на енергетска дејност снабдување со природен 
гас, на седницата одржана на 28.12.2016 година,  до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. На Јавното претпријатије за изградба на инфрас-

труктурни објекти КУМАНОВО-ГАС Куманово, му сe 
издава лиценца за вршење на енергетската дејност 
Снабдување со природен гас. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност снабдување со 
природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност снабдување со приро-
ден гас “ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа Одлука влегува сила на 01.01.2017 година, а 
ќе се објави во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
УП1 бр. 11-76/16  

28 декември 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар  Петров, с.р. 

 
          Прилог 1 

 
ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС 

 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Јавно претпријатије за изградба на инфраструктур-

ни објекти КУМАНОВО-ГАС, ул.Фетка Наскова бр.22, 
Куманово, Република Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Снабдување со природен гас. 
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
1 јануари 2017 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
 10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
1 јануари 2027 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
ПГ-31.09.1/16 
 
7. Број на деловниот субјект -  6080944 
  
8. Единствен даночен број – 4017006157178  
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со природен 
гас. 

Како снабдување со природен гас, во смисла на 
оваа лиценца се смета продажба на природен гас на 
потрошувачите и може да вклучи трговија со природен 
гас. 
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10. Опис на условите и начинот на вршење на 
дејноста: 

Енергетската дејнсот снабдување со природен гас, 
носителот на лиценца ќе ја врши преку склучување на 
соодветни договори за купување и продажба на приро-
ден гас и договори за закупување на дистрибутивен ка-
пацитет. 

  
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност снабдување со природен гас, 

носителот на лиценцата Јавно претпријатије за изград-
ба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС, ќе 
ја врши на истото подрачје на кое ја врши и дејноста 
дистрибуција со природен гас. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

природен гас согласно купопродажните договори;  
- обезбеди од операторот соодветен дистрибутивен 

капацитет во согласност со важечките тарифи, пазар-
ните правила и мрежните правила за дистрибуција за 
природен гас која се обврзал да ја испорача на своите 
потрошувачи;  

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 
за испорачани количини на природен гас по договорна-
та цена како и надоместок за користење на пазарот на 
природен гас;  

- работи во согласност со правилата за снабдување 
и правилата за пазарот на природен гас во однос на до-
верливоста и обемот на снабдување, со цел да се ис-
полнат обврските кон купувачите како и да ги исполни 
барањата за финансискo обезбедувањe утврдени со па-
зарните правила;  

- доставува до операторот на пазарот на природен 
гас податоци за трансакциите и плановите за потрошу-
вачката на природен гас за своите потрошувачи неоп-
ходни за пресметка на неурамнотежувањата, во соглас-
ност со пазарните правила и мрежните правила за дис-
трибуција;  

- ги плати набавените количини на природен гас, 
како и закупените капацитети и соодветните регулира-
ни услуги од операторот на дистрибутивниот систем и 
операторот на пазарот на природен гас;  

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 
по нејзино барање и во определен рок, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловните актив-
ности;  

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита 
на потрошувачите, заштита на животната средина, жи-
вотот и здравјето на луѓето и заштита при работа;  

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 
енергетска дејност снадбување со природен гас;  

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-
циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-
муникација со потрошувачите.  

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претприја-
тието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбе-
дат информации за средствата, обврските, капиталот, при-
ходите и расходите со резултатите од работењето, како и 
паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извештаи. 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

- опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината и 

- комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива.  

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да  доставува: 

- информации за испорачаните количини на 
природен гас, согласно договорите за снабдување со 
природен гас, склучени со потрошувачи, 

- податоци и информации согласно Правилникот за 
следење на функционирањето на енергетските пазари,  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на непосреден 

увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид во целокупната документација која 
што се однесува на вршењето на енергетската дејност 
за која што е издадена лиценцата,  во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  

__________ 
4985. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13 , 41/14, 151/14 , 33/15 , 192/15, 
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 28 став (1) од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ), за 
издавање на  лиценца за вршење на енергетска дејност 
снабдување со природен гас, на седницата одржана на 
28.12.2016 година,  донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 
ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. На Дирекцијата за технолошки индустриски раз-

војни зони (ДТИРЗ), му сe издава лиценца за вршење 
на енергетската дејност Снабдување со природен гас. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност снабдување со 
природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност снабдување со приро-
ден гас “ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа Одлука влегува сила на 01.01.2017 година, а 
ќе се објави во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
УП1 бр. 11-77/16  

28 декември 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар  Петров, с.р. 

 
         Прилог 1 

 
ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Дирекција за технолошки индустриски развојни зо-

ни (ДТИРЗ), Скопје, бул. Партизански одреди бр. 2, 
1000 Скопје, Република Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Снабдување со природен гас. 
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
1 јануари 2017 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
1 јануари 2027 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
ПГ-30.09.1/16 
 
7. Број на деловниот субјект -  5450411 
  
8. Единствен даночен број – 4030999393528  
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со природен 
гас. 

Како снабдување со природен гас, во смисла на 
оваа лиценца се смета продажба на природен гас на 
потрошувачите и може да вклучи трговија со природен 
гас. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејнсот снабдување со природен гас, 

носителот на лиценца ќе ја врши преку склучување на 
соодветни договори за купување и продажба на приро-
ден гас и договори за закупување на дистрибутивен ка-
пацитет. 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност снабдување со природен гас, но-

сителот на лиценцата Дирекција за технолошки индус-
триски развојни зони (ДТИРЗ), ќе ја врши на територијата 
на Технолошкo индустриските развојни зони „Скопје 1“ и 
„Скопје 2“, односно на на истото подрачје на кое ја врши 
и дејноста дистрибуција со природен гас. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

природен гас согласно купопродажните договори;  
- обезбеди од операторот соодветен дистрибутивен 

капацитет во согласност со важечките тарифи, пазар-
ните правила и мрежните правила за дистрибуција за 
природен гас која се обврзал да ја испорача на своите 
потрошувачи;  

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 
за испорачани количини на природен гас по договорна-
та цена како и надоместок за користење на пазарот на 
природен гас;  

- работи во согласност со правилата за снабдување 
и правилата за пазарот на природен гас во однос на до-
верливоста и обемот на снабдување, со цел да се ис-
полнат обврските кон купувачите како и да ги исполни 
барањата за финансискo обезбедувањe утврдени со па-
зарните правила;  

- доставува до операторот на пазарот на природен 
гас податоци за трансакциите и плановите за потрошу-
вачката на природен гас за своите потрошувачи неоп-
ходни за пресметка на неурамнотежувањата, во соглас-
ност со пазарните правила и мрежните правила за дис-
трибуција;  

- ги плати набавените количини на природен гас, 
како и закупените капацитети и соодветните регулира-
ни услуги од операторот на дистрибутивниот систем и 
операторот на пазарот на природен гас;  

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, по 
нејзино барање и во определен рок, информации и извеш-
таи за своите трансакции и деловните активности;  

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита 
на потрошувачите, заштита на животната средина, жи-
вотот и здравјето на луѓето и заштита при работа;  

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 
енергетска дејност снадбување со природен гас;  

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-
циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-
муникација со потрошувачите.  

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извештаи. 
 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 
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- опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината и 

- комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива.  

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да  доставува: 

- информации за испорачаните количини на 
природен гас, согласно договорите за снабдување со 
природен гас, склучени со потрошувачи, 

- податоци и информации согласно Правилникот за 
следење на функционирањето на енергетските пазари,  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на непосреден 

увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-

латорната комисија за енергетика да овозможи непосре-
ден увид во целокупната документација која што се одне-
сува на вршењето на енергетската дејност за која што е 
издадена лиценцата,  во согласност со Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната коми-
сија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности.  

__________ 
4986. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, став (1) алинеја 4 
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13,  41/14, 151/14 , 33/15 , 
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 23 став (1) и 
(2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на 
тарифи за пренос, управување со системот за пренос и 
дистрибуција на природен гас („Службен весник на 
РМ“ бр. 201/16) и Тарифниот систем за дистрибуција 
на природен гас („Службен весник на Р.М.“ бр. 19/13) 
и Барањето за одобрување на регулиран приход и тари-
фи за регулираниот период 2017-2021 година, бр.03-
1655/1 од 28.11.2016 година, доставено од Дирекцијата 
за технолошки индустриски развојни зони Скопје, на 
седницата одржана на 28 декември 2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН ПРИХОД И 
ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТA ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС НА ДИРЕКЦИЈАТА 
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ 
ЗОНИ (ДТИРЗ) СКОПЈЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД  

2017-2021 ГОДИНА 
 
1. На Дирекцијата за технолошки индустриски 

развојни зони (ДТИРЗ) Скопје, се одобрува регули-
ран приход од 10.514.541 денари и тарифа од 2,8418 

ден/nm3 за услугата дистрибуција на природен гас за 
2017 година, за пренесени 3.700.000 nm3 природен 
гас. 

2. На Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони (ДТИРЗ) Скопје, се одобрува годишен при-
ход по составни елементи (ABB) за услугата дистрибу-
ција на природен гас за регулиран период 2017-2021 
година да изнесува: 

- за 2017 година – 10.514.541 денари, 
- за 2018 година – 10.623.804 денари, 
- за 2019 година – 11.508.528 денари, 
- за 2020 година – 11.971.157 денари, и 
- за 2021 година – 12.246.093 денари. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година. 

 
УП1 бр. 08-81/16  

28 декември 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар  Петров, с.р. 

__________ 
4987. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, став 1 алинеја 4 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13,  41/14, 151/14 , 33/15 , 
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 23 став (1) и 
(2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на 
тарифи за пренос, управување со системот за пренос и 
дистрибуција на природен гас („Службен весник на 
РМ“ бр. 201/16) и Тарифниот систем за дистрибуција 
на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 19/13), 
постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран 
приход и тарифи за дејноста дистрибуција на природен 
гас за регулиран период од 1.1.2017 година до 
31.12.2021 година, бр. 03-407/1 од 15.12.2016 година, 
доставено од Јавното претпријатие за енергетски деј-
ности СТРУМИЦА-ГАС, Струмица, на седницата од-
ржана на 28 декември 2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ТАРИФА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ ДИС-
ТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ПОТРОШУ-
ВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИС-
ТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 

„СТРУМИЦА ГАС“-СТРУМИЦА 
 
1. Се одобрува регулираната тарифа за вршење на 

регулираната дејност дистрибуција на природен гас за 
потрошувачите приклучени на системот за дистрибу-
ција на природен гас на Јавното претпријатие за енер-
гетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“-Струмица, за  ре-
гулираниот период 2017-2021 година да изнесува 2,87 
ден/nm3. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.  

 
УП1 бр. 08-85/16  

28 декември 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар  Петров, с.р. 
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4988. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, став (1) алинеја 4 

од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13,  41/14, 151/14, 33/15, 

192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 23 став (1) и (2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на 

тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на 

РМ“ бр. 201/16) и Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 19/13), 

постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на енергетска дејност дис-

трибуција на природен гас, бр. 03-485/1 од 21.12.2016 година, доставено од Јавното претпријатие за изградба 

на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“, Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2016 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ ДИСТРИ-

БУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-

ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ  

ОБЈЕКТИ „КУМАНОВО-ГАС“, КУМАНОВО 

 

1. Се одобрува регулираната тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за 

потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатие за изградба 

на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО ГАС“-Куманово, за  регулираниот период 2017-2021 година да из-

несува 3,00 ден/nm3. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

      УП1 бр. 08-86/16  

28 декември 2016 година                                               Претседател, 

              Скопје Димитар  Петров, с.р. 
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