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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5376. 
Врз основа на член 91 став 1 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 52/91), и член 52 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 3.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА, СО СЕДИШТЕ ВО 

ТОРОНТО 

 

Член 1 

За Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Канада, со седиште во 

Торонто се именува Јовица Палашевски. 

 

Член 2 

Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

            Бр.  137/1 Претседател на Владата 

 3 ноември 2015 година на Република Македонија, 

              Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

5377. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2015, 106/2015 и 

153/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.11.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР  

НА ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за економија му престанува користењето на 

движната ствар-целокупната геолошка документација од извршени основни геолошки истражувања. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Геолошки завод на 

Република Македонија. 

 

Член 3 

Министерот за економија склучува договор со директорот на Геолошки завод на Република Македонија, со 

кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.       

 

        Бр.42 - 10172/1 Заменик на претседателот 

  3 ноември 2015 година на Владата на Република 

              Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 18 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/2014), a во врска со член 49, став (1) од Законот за здру-
женија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2010 и 135/2011), член 2 од Одлуката 
за критериумите и постапката за распределба на средствата за финансирање на програмските активности на 
здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.23/2009) и точка 2 од Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и 
фондациите за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.198/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30.10.2015 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2015 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ  
АКТИВНОСТИ  НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се врши распределба на 12.000.000,00 денари од планираните средства во Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2015 година, раздел 040.01-Влада на Република Македонија, Потпрограма 10-Администра-
ција, ставка 463-Трансфер до невладини организации, наменети за финансирање на програмските активности 
на здруженијата и фондациите, како учество на Републиката во финансирањето на следните здруженија и фон-
дации: 

5378. 
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Член 2 
Се задолжуваат здруженијата и фондации од член 1 од Одлуката, во рок од 30 дена по завршувањето на 

своите програмски активности, а најдоцна до 30.6.2016 година, да достават извештај за користењето на сред-
ствата до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

За извршување на оваа одлука се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
  Бр.42 - 11156/1                                                                                                          Заменик на претседателот 

30 октомври 2015 година                                                                                                  на Владата на Република 
        Скопје                                                                                                                          Mакедонија, 
                                                                                                                                      м-р Зоран Ставрески, с.р.         
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5379. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 

и 154/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 3.11.2015 година, донесе 

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА МУЛТИНАМЕНСКИ ПРОСТОР 

СО ПРАТЕЧКИ СОДРЖИНИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 

КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ ПОВРЗАНИ СО 

ФЕСТИВАЛОТ НА НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ И  

ПЕСНИ ПЕЦЕ АТАНАСОВСКИ КО ДОЛНЕНИ 

-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на мултинаменски простор со пратечки сод-

ржини за одржување на културни манифестации пов-

рзани со фестивалот на народни инструменти и песни 

Пеце Атанасовски КО Долнени-вон г.р., општина Дол-

нени. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 16415м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-11231/1 Заменик на претседателот 

3 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

5380. 

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за 

заштита на природата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 

47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014 

и 146/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК ОД ОРГА-

НОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА НАДЛЕЖЕН ЗА 

ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИ-

ТА НА ПРИРОДАТА НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК  

МАВРОВО – МАВРОВИ АНОВИ 

 

1. Едит Азизи се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор – претставник од органот на држав-

ната управа надлежен за вршење на работите од облас-

та на заштита на природата на Јавната установа Нацио-

нален парк Маврово – Маврови Анови. 

2. За член на Управниот одбор – претставник од ор-

ганот на државната управа надлежен за вршење на ра-

ботите од областа на заштита на природата на Јавната 

установа Национален парк Маврово – Маврови Анови 

се именува Неби Реџепи. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр.  24-11190/1 Претседател на Владата 

20 октомври 2015 година на Република Македонија 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

5381. 

О Б Ј А В А 

 

Договорот за економска соработка меѓу Владата на 

Република Македонија и Владата на Република Србија, 

склучен во Скопје на 16 февруари 2015 година, рати-

фикуван од Собранието на Република Македонија на 

26 мај 2015 година, објавен во Додаток на „Службен 

весник на РМ“ бр. 88 од 28 мај 2015 година, којшто ис-

то така е ратификуван и во Република Србија, во сог-

ласност со неговиот член 9, влегол во сила на 19 ок-

томври 2015 година. 

 

 Министер  

29 октомври 2015 година за надворешни работи, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
5382. 

Врз основа на член 46 став (9) од Законот за ветеринарно – медицински препарати („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 42/10, 136/11 и 149/15), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство 
објавува 

 
С П И С О К 

НА ВЕЛЕДРОГЕРИИ И ВЕТЕРИНАРНИ АПТЕКИ 

          Бр. 14-7123/3                                                                                                                 Директор на Агенција  

30 октомври 2015 година                                                                                                    за  храна и ветеринарство, 

              Скопје                                                                                                                     м -р Зоран Поповски, с.р. 
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АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ 

5383. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 и член 66 

став 2 од Законот за Академијата за судии и јавни об-

винители („Службен весник на Република Македонија“ 

број 20/2015), Управниот одбор на Академијата на сед-

ницата одржана на 2.11.2015 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМЕН ИС-

ПИТ ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ 

 

Член 1 

Во Правилникот за полагање на приемен испит во 

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ („Сл. весник на РМ“ бр. 77 од 12.05.2015 година) 

во член 5 став 1, по алинеја 3 се додава нова алинеја 4 

која гласи „Напомена за уплата на 1000,00 денари на 

име надомест на трошоци за полагање на приемниот ис-

пит“. Алинеите 4, 5, 6 и 7 стануваат алинеи 5, 6, 7 и 8. 

 

Член 2 

Во членот 6, став 3 од Правилникот, точката на кра-

јот се брише и по зборот нотар се додаваат зборовите 

„како и доказ за уплатени 1000,00 денари на сметка на 

Академијата на име на надомест на трошоци за полага-

ње на приемниот испит“. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“.  

 

Бр.02-384/13 Академија за судии и 

2 ноември 2015 година јавни обвинители Павел Шатев 

Скопје Претседател на Управен одбор, 

 Лилјана Спасоска, с.р. 

__________ 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5384. 

Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, гогласно член 9 алинеја 3 член 43 и чл.47 од За-

конот за Советот на јавните обвинители на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/07), во 

врска со член 5 од Законот за изменување и дополнува-

ње на законот за работни односи („Службен весник на 

РМ“ бр.113/14) на одржаната деведесет и трета седни-

ца одржана на 22.9.2015 година ја донесе следната 

О Д Л У К А 

 

I 

На Олгица Јорданова родена на 23.9.1950 година, 

избрана на 14.12.2011 година со Уверение СОИ бр.4/11 

од 15.12.2011 година за член на Советот на јавните об-

винители на Република Македонија, а на 14.4.2009 го-

дина со Одлука СОИ бр.1/09 избрана е за  јавен обви-

нител во Вишото јавно обвинителство Штип со траен 

мандат, и се утврди престанок на фукцијата член на 

Советот на јавните обвинители на Република Македо-

нија и Јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство 

Штип, поради исполнување на условите за старосна 

пензија.  

 

II 

Функцијата член на Советот на јавните обвинители 

на Република Македонија, Јавен обвинител во Вишото 

јавно обвинителство Штип и работниот однос и прес-

танува заклучно со 13.12.2015 година. 

 

III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија”.  

             

СОР  Бр.5/15 Совет на Јавните обвинители 

22 септември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 

_________ 

5385. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија-Скопје согласно  член 9 алинеја 3 чл.43 и чл.47 

од Законот за Советот на јавните обвинители на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), 

во врска со член 5 од Законот за изменување и допол-

нување на законот за работни односи („Службен вес-

ник на РМ“ бр.113/14) na одржаната деведесет и петта 

седница на ден 30.9.2015 година ја донесе следната  

 

O Д Л У К А 

 

I 

Катица Соколовска Гигова родена на 30.9.1950 го-

дина, избрана  на 14.4.2009 година, за јавен обвинител  

во Вишото јавно обвинителство Скопје, без ограничу-

вање на траење на мандатот, и се утврди престанок ма 

функцијата јавен обвинител поради исполнување на 

услови за старосна пензија заклучно со 31.10.2015 го-

дина. 

 

II 

Согласно Решението У.бр.114/2014 на Уставиот суд 

на Република Македонија од 1.4.2015 година,Одлуката 

од точка 1 се запира од извршување до донесување на 
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конечна одлука на Уставниот суд на Република Маке-

донија, и истата продолжува да ја извршува функцијата 

јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство 

Скопје.  

 

III 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија”.  

 

СОР  Бр.6/15 Совет на Јавните обвинители 

30 септември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 

_________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5386. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-

нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 

и 33/2015) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци 

за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 

РМ“ бр. 143/2011, 78/2013 и 33/2015 ), постапувајќи по 

барањето на Друштвото за производство, промет и ус-

луги „ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД“ ДООЕЛ - Скопје, за издава-

ње на  лиценца за вршење на енергетска дејност снаб-

дување со природен гас, на седницата одржана на 

6.11.2015 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ПРИРОДЕН ГАС 

 

1. На Друштвото за производство, промет и услуги 

„ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД“ ДООЕЛ - Скопје му сe издава ли-

ценца 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 во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 11-142/15  

6 ноември 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

         ПРИЛОГ 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за производство, промет и услуги „ТЕ-ТО 

ГАС ТРЕЈД“ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 515 

бр.8 Гази Баба – Скопје, Република Македонија. 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Снабдување со природен гас. 

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

6 ноември 2015 година  

 

4. Период на важење на лиценцата:   

10 години 

 

5. Датум до кога важи лиценцата:  

6 ноември 2025 година 

 

6. Евидентен број на издадената  лиценца: 

ПГ-27.09.1/15 

 

7. Број на деловниот субјект -  6766587 

  

8. Единствен даночен број -4043012510433 

 

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 по-

трошувачите и може да вклучи трговија со природен 

гас. 

 

10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 

Енергетската дејност снабдување со природен гас, 

носителот на лиценца ќе ја врши преку склучување на 

соодветни договори за продажба на природен гас и до-

говори за обезбедување на соодветен преносен и/или 

дистрибутивен капацитет и регулирани услуги соглас-

но важечките тарифи. 

  

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност снабдување со природен гас, 

носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територи-

ја на Република Македонија и странство. 

 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 
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- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

природен гас согласно купопродажните договори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-

жечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила 

за пренос и мрежните правила за дистрибуција за при-

роден гас која се обврзал да ја испорача на своите пот-

рошувачи;  

- им фактурира на своите купувачи за природниот 

гас, како и за преносниот и/или дистрибутивниот капа-

цитет;  

- 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; 

- ги исполни барањата за финансиски гаранции ут-

врдени од страна на операторот на системот за пренос 

на природен гас во однос на обврските поврзани со 

урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 

трансакции;  

- ги плати набавените количини на природен гас, 

како и закупените капацитети и соодветните регулира-

ни услуги од операторите на преносниот систем и/или 

на дистрибутивните системи;  

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и 

извештаи за трансакциите и деловните активности што 

произлегуваат, завршуваат или поминуваат на терито-

ријата на Република Македонија;  

- 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 извеш-

таи. 

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 приро-

ден гас, согласно договорите за снабдување со приро-

ден гас, склучени со потрошувачи. 

- месечни извештаи за набавени и продадени коли-

чини на природен гас, согласно Табелата 1, која е сос-

тавен дел на оваа лиценца.  

- 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.  
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