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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2276. 

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

публика Македонија и членот 12 од Деловникот на Со-

бранието на Република Македонија, Собранието на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 10 мај  

2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ИЗБОР НА  ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА   

ВЕРИФИКАЦИОНАТА КОМИСИЈА  НА СОБРА-

НИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Во Верификационата комисија, се избираат: 

а) за претседател  

Александар Николоски 

 

б) за членови 

Владимир Ѓорчев, 

Реџаиљ Исмаили, 

Беким Фазлиу и 

Чедомир Саздовски. 

 

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. 07-1835/1 Претседавач 

10 мај 2014 година на Конститутивната седница  

Скопје на Собранието на  Република 

 Македонија, 

 Стојан Миланов, с.р. 

___________ 

2277. 

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

публика Македонија и членот 11 од Деловникот на Со-

бранието на Република Македонија, Собранието на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 10 мај 

2014 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. Рената Дескоска, 

2. Софија Куновска, 

3. Стефан Богоев, 

4. Љубомир Јосифовски, 

5. Дуфе Кукоски, 

6. Солза Грчева, 

7. Лидија Димова, 

8. Петре Шилегов, 

9. Љубиша Николиќ, 

10. Соња Мираковска, 

11. Љубица Буралиева, 

12. Благоја Стојановски, 

13. Марјанчо Николов, 

14. Ален Георгијев, 

15. Јагода Шахпаска, 

16. Горан Мисовски, 

17. Миле Андонов, 

18. Мира Стојчевска, 

19. Енес Ибрахим, 

20. Хари Локвенец, 

21. Панче Орцев, 

22. Роза Топузова Каревска, 

23. Бетиане Китев, 

24. Сашо Поцков, 

25. Милева Ѓоргиева, 

26. Горан Сугарески, 

27. Марјан Даскаловски, 

28. Васко Ковачевски, 

29. Томислав Тунтев, 

30. Биљана Настеска, 

31. Горан Милевски, 

32. Јован Митрески, 

33. Јулијана Силјановска, 

34. Стојко Пауновски, 

35. Беким Фазлиу, 

36. Орхан Ибраими, 

37. Мендух Таќи, 

38. Ернад Фејзула, 

39. Мерал Узеири Ферати, 

40. Имер Алиу, 

41. Газменд Алији, 

42. Ермира Мехмети- Деваја, 

43. Рафис Аљити, 

44. Зулфи Адили, 

45. Реџаиљ Исмаили, 

46. Шкодране Дарлишта, 

47. Мирван Џемаиљи, 

48. Артан Груби, 

49. Муса Џафери, 

50. Рамис Мерко, 

51. Вјолца Мехмети – Нуредини, 

52. Али Ахмети, 

53. Хазби Љика, 

54. Шпреса Хадри, 

55. Талат Џафери, 

56. Џеват Адеми, 
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57. Селвије Салиjу, 

58. Ејуп Рустеми, 

59. Јамин Синани, 

60. Нора Алити, 

61. Никола Груевски, 

62. Лилјана Поповска, 

63. Елизабета Канческа Милевска, 

64. Аспазија Софијанова, 

65. Диме Спасов, 

66. Љупчо Димовски, 

67. Фатмир Имероски, 

68. Даниела Рангелова, 

69. Гордана Јанкулоска, 

70. Трајко Вељаноски, 

71. Зоран Ѓорѓиевски, 

72. Иван Стоилковиќ, 

73. Амди Бајрам, 

74. Владанка Авировиќ, 

75. Весна Дамчевска-Илиевска, 

76. Александар Стојкоски, 

77. Авдија Пепиќ, 

78. Олга Најденовска, 

79. Никола Тодоров, 

80. Владимир Ѓорчев, 

81. Слаѓана Митовска, 

82. Илија Димовски, 

83. Никола Мицевски, 

84. Магдалена Манаскова, 

85. Емил Димитриев, 

86. Трајчо Димков, 

87. Благица Ласовска, 

88. Стојан Миланов, 

89. Иван Иванов, 

90. Сузана Секуловска, 

91. Марјанчо Колевски, 

92. Зоран Ставрески, 

93. Павле Трајанов, 

94. Ане Лашкоска, 

95. Васил Пишев, 

96. Димитар Стевананџија, 

97. Силвана Бонева, 

98. Драган Цуклев, 

99. Ѓоко Камчев, 

100. Весна Пемова, 

101. Ромео Тренов, 

102. Славе Гошев, 

103. Нада Ципушева, 

104. Антонијо Милошоски, 

105. Зоран Илиоски, 

106. Лилјана Затуроска, 

107. Сашо Василевски, 

108. Благоја Деспотоски, 

109. Лилјана Кузмановска, 

110. Нола Исмајлоска, 

111. Крсто Мукоски, 

112. Александар Николоски, 

113. Момчило Аврамоски, 

114. Соња Талевска, 

115. Никола Попоски, 

116. Кенан Хасипи, 

117. Светлана Карапетрова, 

118. Сашо Аќимоски, 

119. Павле Саздов,  

120. Ристо Манчев, 

121. Васко Наумовски, 

122. Руфи Османи и 

123. Чедомир Саздовски. 

 

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. 07-1838/1 Претседавач 

10 мај 2014 година на Конститутивната седница  

Скопје на Собранието на  Република 

 Македонија, 

 Стојан Миланов, с.р. 

___________ 

2278. 

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

публика Македонија и членот 2 точка 7 од Одлуката за 

основање на постојани работни тела на Собранието на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ број 91/11 ), а во врска со членот 20 став 1 

од Деловникот на Собранието на Република Македони-

ја, Собранието на Република Македонија, на седницата 

одржана на 10 мај 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-

НИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗ-

БОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

I. Во Комисијата за прашања на изборите и имену-

вањата се избираат 

a) за претседател 

Зоран Илиоски и 

 

б) за заменик на претседателот 

Трајчо Димков.   
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 II. a) За членови: 

1.Силвана Бонева,  

2. Лилјана Затуроска, 

3. Благоја Деспотоски, 

4. Даниела Рангелова, 

5. Фатмир Имероски, 

6. Љупчо Димовски, 

7. Џевад Адеми, 

8. Ермира Мехмети - Деваја, 

9. Имер Алиу 

10.  

11. и 

12.   

 

б)  за заменици членови: 

1. Сашо Василевски, 

2. Иван Иванов, 

3. Васил Пишев, 

4. Сашо Аќимоски, 

5. Ромео Тренов, 

6. Крсто Мукоски, 

7. Талат Џафери, 

8. Рафис Аљити, 

9. Орхан Ибраими, 

10.  

11. и 

12.  

 

III. 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. 07-1839/1 Претседавач 

10 мај 2014 година на Конститутивната седница  

Скопје на Собранието на  Република 

 Македонија, 

 Стојан Миланов, с.р. 

___________ 

2279. 

Врз основа на член 67 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 21 став 1 од Деловникот на 

Собранието на Република Македонија, Собранието на 

Република Македонија, на седницата одржана на  10 

мај 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За претседател на Собранието на Република Ма-

кедонија се избира Трајко Вељаноски, пратеник во Со-

бранието на Република Македонија. 

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. 07-1843/1 Претседавач 

10 мај 2014 година на Конститутивната седница  

Скопје на Собранието на  Република 

 Македонија, 

 Стојан Миланов, с.р. 

___________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

2280. 

Врз основа на член 55 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа („Службен 

весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и 

член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нота-

ријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 

139/09 и 135/11), министерот за правда на ден 

22.4.2014 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА  

НА НОТАРОТ 

 

1. На нотарот Боривој Стојкоски именуван на по-

драчјето на основните судови на градот Скопје, му пре-

станува службата нотар поради исполнување на усло-

вите за старосна пензија согласно со закон. 

2. Решението влегува во сила на ден 14.5.2014 година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со Решение на министерот за правда бр. 04-4417/10 

од 17.11.1998 година, лицето Боривој Стојкоски е име-

нуван за нотар на подрачјето на основните судови на 

градот Скопје. 

Нотарот Боривој Стојкоски од Скопје роден на 

14.5.1949 година, ги исполнува условите за старосна 

пензија согласно член 18 од Законот за пензиско и ин-

валидско осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 

98/12, 166/12, 15/13 и 170/13), од причина што на ден 

14.5.2014 година наполнува 65 години живот и 15 го-

дини пензиски стаж. 

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став 

(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, мини-

стерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова 

решение. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се 

поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 

дена од денот на приемот на решението. 

 

Бр. 09-1807/1  

22 април 2014 година Министер за правда, 

Скопје Блерим Беџети, с.р. 

___________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ НА РМ 

2281. 

Врз основа на член 24 став (1), а во врска со член 76 

и 80 од Законот за електронските комуникации 

(„Службен весник на РМ“ бр.39/2014), Директорот на 

Агецијата за електронски комуникации на ден 6.5.2014  

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА РЕЛЕВАНТНИ ПАЗАРИ ШТО СЕ ПОД-

ЛОЖНИ НА ПРЕТХОДНА РЕГУЛАЦИЈА 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на релевантни пазари 

што се подложни на претходна регулација број 02-

5015/1 од 23.9.2010 година и Одлуката за дополнување 

на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што 

се подложни на претходна регулација бр.02-2010/2 од 

15.4.2011 година во член 3 точка б) точката 13 се мену-

ва и гласи: „Услуга за пренос на програмските содржи-

ни преку дигитална терестријална платформа со слобо-

ден пристап на крајните корисници“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино до-

несување, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“ и 

на веб страната на Агенцијата. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Во согласност со одредбите од членот 76 и членот 

80 од Законот за електронските комуникации („Служ-

бен весник на РМ“ бр.39/2014), а имајќи ја предвид 

спроведената анализа на пазарот за пазарот за пренос 

на радиодифузни содржини до крајни корисници, чиј 

финален документ е објавен на веб страната на Аген-

цијата за електронски комуникации, во соработка со 

Комисијата за заштита на конкуренцијата се утврди де-

ка постои големопродажен пазар кој подлежи на ex-

ante регулација на кој се обезбедува услугата за пренос 

на програмски содржини преку дигитална терестријал-

на платформа со слободен пристап на крајни корисни-

ци. Големопродажниот пазар на услугата за пренос на 

програмските содржини преку дигитална терестријал-

на платформа со слободен пристап на крајните корис-

ници не кореспондира со описот на Пазар 13-пренос на 

радиодифузни содржини до крајни корисници од Одлу-

ката за утврдување на релевантни пазари бр. 02-5015/1 

од 23.9.2010 и Одлуката за дополнување на Одлуката 

за утврдување на релевантни пазари што се подложни 

на претходна регулација бр. 02-2010/2 од 15.4.2011 го-

дина. 

Имено, со анализата се утврди дека во однос на ви-

дот на пристапот за прием на програмската содржина 

од страна на крајниот корисник, големопродажниот па-

зар за пренос на програмски содржини до крајни ко-

рисници е сочинет од два два големопродажни пазари 

на кои што се обезбедуваат следните услуги и тоа: 

1. Големопродажен пазар за услугата за пренос на 

програмски содржини до крајни корисници (преку раз-

лични видови на платформи:кабелска аналогна и диги-

тална-DVB-C,DVB-S, DVB-T и IPTV) за кои крајниот 

корисник плаќа месечен надомест на операторот за 

прием на програмската содржина – пазар со условен 

пристап 

2. Големопродажен пазар за пренос на програмски 

содржини до крајни корисници (преку дигитална тере-

стријалната платформа) за кој крајниот корисник не 

плаќа месечен надомест на операторот за прием на 

програмската содржина–пазар со слободен пристап. 

Со анализата Агенцијата констатираше дека голе-

мопродажниот пазар за услугата пренос на програмски 

содржини до крајни корисници со условен пристап за 

прием на програмските содржини не треба да биде 

предмет на ex ante регулација. Сите три критериуми во 

согласност со член 80 став (2) од Законот за електрон-

ските комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 

39/2014) не се исполнети. Според тоа, на овој пазар не-

ма да се применува ex-ante регулација. Дополнително, 

Агенцијата констатираше дека на големопродажен па-

зар за пренос на програмски содржини до крајни ко-

рисници (преку дигитална терестријалната платформа) 

за кој крајниот корисник не плаќа месечен надомест на 

операторот за прием на програмската содржина– пазар 

со слободен пристап се исполнети трите критериуми во 

согласност со член 80 став (2) од Законот за електрон-

ските комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 

39/2014) за примена на ex-ante регулација. Големопро-

дажниот пазар за услугата за пренос на програмски со-

држини преку дигитална терестријална платформа со 

слободен пристап на крајните корисници за прием на 

програмските содржини ќе биде предмет на ex-ante ре-

гулација.  
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Со оглед на ова, а врз основа на член 24 став (1) од 

Законот за електронските комуникации („Службен вес-

ник на РМ“ бр.39/2014), Директорот на Агенцијата за 

електронски комуникации донесе одлука како во дис-

позитивот. 

 

Бр. 0307-1276/2  

7 мај 2014 година Директор, 

Скопје Роберт Орданоски, с.р. 

__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2282. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 

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

16/11 и 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот 

за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по 

барањето на Друштвото за трговија производство и ус-

луги ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, до Регулаторната ко-

мисија за енергетика на Република Македонија, за из-

давање на лиценца за производство на електрична 

енергија, на седницата одржана на 9.5.2014 година, до-

несе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. На Друштвото за трговија производство и услуги 

ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар 

Маркс и Енгелс бр.1/6-14 Скопје му се издава  лиценца 

за вршење на енергетска дејност производство на еле-

ктрична енергија од фотонапонска електроцентрала  

„ДН Солар“.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-

ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 

електрична енергија од фотонапонска електроцентрала 

лоцирана на  КП бр. 1226/10, КО Демир Капија, Оп-

штина Демир Капија.  

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 

енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вр-

шење на енергетски дејности („Службен весник на 

РМ“ бр. 143/11, 78/13),  ќе донесе одлука за влегување 

во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ста-

вот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за 

градење, ќе достави извештај за извршен технички 

преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски 

објект се става во употреба.  

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-41/14  

9 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

    

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за трговија производство и услуги ДН 

СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар Маркс 

и Енгелс бр.1/6-14 Скопје. 

 

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 180.01.1/14 

 

4. Број на деловниот субјект – 6789447 

 

5. Единствен даночен број – 40800012529285 

 

6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-

водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-

ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет.  

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ДН Со-

лар“ на КП бр. 1226/10 КО Демир Капија, Општина Де-

мир Капија. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е со-

ставен дел од оваа лиценца.  
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11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-

ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 

на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на Друштво-

то за трговија производство и услуги ДН СОЛАР ДОО-

ЕЛ Скопје, со седиште на Булевар Маркс и Енгелс 

бр.1/6-14 Скопје, (во понатамошниот текст: носител на 

лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрич-

на енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 

како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-

вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 

определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 

до операторот на електропреносниот систем или опера-

торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 

мрежните правила за пренос или мрежните правила за 

дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на еле-

ктрична енергија и до операторот на електропреносни-

от систем податоци и информации од договорите за 

продажба на електрична енергија, расположливост на 

производниот капацитет и/или системски услуги, освен 

комерцијално-финансиските податоци во согласност со 

пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална со-

стојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  

13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-

штаи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната годи-

на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за работењето 

на претходната година. Годишниот извештај содржи 

податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) 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;  

3) превземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 

опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-

на и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година; 

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 

годишни извештаи за количините на произведената и 

испорачаната електрична енергија на точка на прием 

во системот за дистрибуција на електрична енергија; 
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- известување за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност производство на 

електрична енергија како и други промени во работе-

њето предвидени во правилникот. 

 

16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-

ши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-

посреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталации, како и на средствата и опремата потребни 

за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

18. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-

ктрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да до-

ставува писмен извештај за движењето на сите параме-

три кои што го определуваат квалитетот на произведе-

ната електрична енергија во определен временски пер-

иод. 

 

19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вр-

шење на енергетски дејности. 

 

20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, 

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе 

мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

Прилог 2 

 

1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 

 

Прилог.1.таб.1-VI 

VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклу-

чен на дистрибутивна мрежа: 

1. име на фотоволтаичен систем –  ФВЕЦ „ДН Со-

лар“  со  планирана моќност од 49,75 кW;  

2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутив-

ната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно 

решение за согласност за приклучување на електроди-

стрибутивната мрежа; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2014 година, 

- година на завршеток на градба - 2014 година, 

- година на почеток на работа – 2014 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-   40 години. 

4. податоци за опрема: 

- број на фотоволтаични модули – 199 x 250 W, 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул – TPS – 105S,250 Wp од  Topray; 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

- Моќнoст на модул: 250 Wp, 

- Напон на модул: 30.3 V, 

- Струја на модул: 8.76 A, 

- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW. 

5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – SG 12KTL Sungrow ; 

- Номинални податоци на инвертор: 

- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V 

6. годишно сончево зрачење на таа локација – 1780 

kWh/m2; 

7. очекувано производство на електрична енергија – 

58.316 kWh –  годишно 

_________ 

2283. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 

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

16/11 и 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот 

за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по 

барањето на Друштвото за трговија производство и ус-

луги МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, до 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, за издавање на лиценца за производство 

на електрична енергија, на седницата одржана на 

9.5.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. На Друштвото за трговија производство и услуги 

МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, со се-

диште на ул. Питу Гули бр.9  Демир Капија му се изда-

ва  лиценца за вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија од фотонапонска еле-

ктроцентрала  „МВ Солар“.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-

ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 

електрична енергија од фотонапонска електроцентрала 

лоцирана на  КП бр. 1226/15, КО Демир Капија, Оп-

штина Демир Капија.  

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 

енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вр-

шење на енергетски дејности („Службен весник на 

РМ“ бр. 143/11, 78/13),  ќе донесе одлука за влегување 

во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ста-

вот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за 

градење, ќе достави извештај за извршен технички 

преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски 

објект се става во употреба.  

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-43/14  

9 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

 

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за трговија производство и услуги МВ 

СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, со седиште 

на ул. „Питу Гули“ бр.9  Демир Капија 

 

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 181.01.1/14 

4. Број на деловниот субјект – 6789595 

 

5. Единствен даночен број – 4047012500468 

 

6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-

водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-

ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет.  

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „МВ Со-

лар“ на КП бр. 1226/15 КО Демир Капија, Општина Де-

мир Капија. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е со-

ставен дел од оваа лиценца.  

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-

ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 

на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на Друштво-

то за трговија производство и услуги МВ СОЛАР 

ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, со седиште на ул. 

„Питу Гули“ бр.9  Демир Капија, (во понатамошниот 

текст: носител на лиценцата) и неговото учество на па-

зарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

лиценцата; 
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- да работи согласно со законите, другите прописи, 

како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-

вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 

определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 

до операторот на електропреносниот систем или опера-

торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 

мрежните правила за пренос или мрежните правила за 

дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на еле-

ктрична енергија и до операторот на електропреносни-

от систем податоци и информации од договорите за 

продажба на електрична енергија, расположливост на 

производниот капацитет и/или системски услуги, освен 

комерцијално-финансиските податоци во согласност со 

пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална со-

стојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  

13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-

штаи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната годи-

на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за работењето 

на претходната година. Годишниот извештај содржи 

податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) 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;  

3) превземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 

опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-

на и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година; 

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 

годишни извештаи за количините на произведената и 

испорачаната електрична енергија на точка на прием 

во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност производство на 

електрична енергија како и други промени во работе-

њето предвидени во правилникот. 

 

16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-

ши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-

посреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталации, како и на средствата и опремата потребни 

за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 
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18. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-

ктрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да до-

ставува писмен извештај за движењето на сите параме-

три кои што го определуваат квалитетот на произведе-

ната електрична енергија во определен временски пер-

иод. 

 

19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вр-

шење на енергетски дејности. 

 

20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, 

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе 

мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

 

Прилог 2 

 

1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 

 

Прилог.1.таб.1-VI 

VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклу-

чен на дистрибутивна мрежа: 

1. име на фотоволтаичен систем –  ФВЕЦ „МВ Со-

лар“  со  планирана моќност од 49,75 кW;  

2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутив-

ната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно 

решение за согласност за приклучување на електроди-

стрибутивната мрежа; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2014 година, 

- година на завршеток на градба - 2014 година, 

- година на почеток на работа – 2014 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-   40 години. 

4. податоци за опрема: 

- број на фотоволтаични модули – 199 x 250 W, 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул – TPS – 105S,250 Wp од  Topray; 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

- Моќнoст на модул: 250 Wp, 

- Напон на модул: 30.3 V, 

- Струја на модул: 8.76 A, 

- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW. 

5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – SG 12KTL Sungrow; 

- Номинални податоци на инвертор: 

- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V 

6. годишно сончево зрачење на таа локација – 1780 

kWh/m2; 

7. очекувано производство на електрична енергија – 

58.316 kWh –  годишно 

___________ 

2284. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 

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

16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), како и член 28 од Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапу-

вајќи по барањето на Друштво за трговија и услуги 

ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, за издавање на ли-

ценца за снабдување со електрична енергија, на седни-

цата одржана на 9.5.2014 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. На Друштво за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТ-

РЕЈД ДООЕЛ Скопје, со седиште на булевар Октом-

вриска Револуција бр.4-1/3 Скопје, му се издава  ли-

ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 

електрична енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност снабдување со 

електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-

ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 

електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 

одлука. 
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3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

УП1 Бр. 07-52/14  

9 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

 

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД 

ДООЕЛ Скопје, со седиште на булевар Октомвриска 

Револуција бр.4-1/3 Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  

Снабдување со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

9.5.2014 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата 

9.5.2024 година 

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 179.11.1/14 

 

6. Број на деловниот субјект – 6737374 

 

7. Единствен даночен број – 4057011514169 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смис-

ла на оваа лиценца, се смета набавување на електрич-

на енергија од земјата и од странство, заради продаж-

ба на потрошувачи, трговци, други снабдувачи, опе-

раторот на електропреносниот или операторите на 

електродистрибутивните системи како и продажба на 

купувачи во странство, согласно член 79 од Законот 

за енергетика.  

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

 Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на соодветни договори за купување и про-

дажба на електрична енергија  и договори за закупува-

ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на 

целата територија на Република Македонија и странс-

тво. 

 

11.  Услови и начин на извршување на обврски-

те на носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака 

на електрична енергија согласнокупопродажните до-

говори;  

- 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 еле-

ктричната енергија која се обврзал да ја испорача на 

своите потрошувачи 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 

за испорачаната електрична енергија по договорната 

цена како и надоместок за користење на пазарот на 

електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-

но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 

согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, 

снабдувачот на електрична енергија на своите потро-

шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за кори-

стење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 

Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за по-

трошената активна и/или реактивна електрична енерги-

ја и за ангажираната електрична моќност, извршени од 

соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 

и правилата за пазарот на електричната енергија во од-

нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 

се исполнат обврските кон купувачите како и да ги ис-

полни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени 

со пазарните правила; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 

енергија податоци за трансакциите и плановите за по-

трошувачката на електрична енергија за своите потро-

шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувања-

та, во согласност со пазарните правила, мрежните пра-

вила за пренос и мрежните правила за дистрибуција; 
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- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и закупените капацитети и соодветните 

регулирани услуги од операторите на електропренос-

ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-

раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 

по нејзино барање и во определен рок, информации и 

извештаи за своите трансакции и деловните активности 

што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-

риторијата на Република Македонија работи во соглас-

ност со законите, другите прописи и општи акти на Ре-

публика Македонија, а особено оние кои се однесуваат 

на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, 

заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, 

заштита на животната средина, животот и здравјето на 

луѓето и заштита при работа; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 

енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-

циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-

муникација со потрошувачите. 

 

12. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  

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 прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-

штаи. 

 

13. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај 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: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) 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;  

 

14. 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 еле-

ктрична енергија според купопродажните договори, 

според напонското ниво на приклучок  и категоријата 

на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се 

составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност снабдување со еле-

ктрична енергија; 

- како и други промени во работењето во соглас-

ност со Правилникот за лиценци за вршење на енергет-

ски дејности. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-

среден увид во целокупната документација која што се 

однесува на вршењето на енергетската дејност за која 

што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-

кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за вр-

шење на енергетски дејности.  
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