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АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ 

170. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 од Законот 

за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 20/2015, 

192/2015, 231/2015), Управниот одбор на Академијата, 

на седницата одржана на ден 24.1.2017 година, го доне-

се следниот  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА СУДИИТЕ 

- ПОРОТНИЦИ ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И 

ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ 

 

Општи одредби 

 

Член 1 

Со овој Правилник се уредуваат начинот и поста-

пката за полагање и оценување на тестот кој го полага-

ат избраните судии - поротници.  

Постапката за полагање на тестот е базирана на 

принципите на јавност и слободен пристап до Специја-

лизираната програма за обука на судиите -  поротници, 

на правилата, методите и начинот на организирање и 

спроведување на тестот, како и на оценувањето и вред-

нувањето на резултатите на судиите - поротници, што е 

базирано на начелото на објективни и јавно објавени 

критериуми.    

 

Цел на испитот 

 

Член 2 

Целта на испитот е да се оцени претходно стекнато-

то знаење, во текот на специјализираната обука за су-

диите - поротници, неопходно за извршување на фун-

кцијата судија - поротник.  

 

Рок на полагање 

 

Член 3 

Испитот се полага во рок определен од директорот 

на Академијата.  

Податоците за денот, часот и за местото на пола-

гање, се објавуваат на огласната табла и на интернет-

страницата на Академијата. 

Доколку судијата - поротник не го положи испитот, 

му престанува функцијата, што со одлука го констати-

ра Судскиот совет на Република Македонија.  

 

Услови за полагање 

 

Член 4 

Право на полагање на испитот имаат сите судии - 

поротници, избрани од Судскиот совет, кои континуи-

рано ја следеле специјализираната обука, организирана 

од Академијата, односно кои присуствувале на сите 

модули предвидени во Специјализираната програма за 

судии - поротници.  

Во случај на спреченост од оправдани причини, за 

полагање на испитот во предвидениот термин, дирек-

торот на Академијата ќе определи друг термин за пола-

гање, по истекот на причините за спреченост.  

Оправданоста на причините за неможноста на пола-

гањето на испитот во предвидениот термин, го цени 

директорот на Академијата.  

 

Специјализирана програма за судии  

- поротници 

 

Член 5 

Испитот се полага согласно со Специјализираната 

програма за судии - поротници.  

Специјализирана програма за судии - поротници се 

објавува на интернет-страницата на Академијата, а ги 

опфаќа темите и библиографијата, од кои се утврдува-

ат прашањата за испитот и таа се обновува по потреба, 

согласно со измените на домашното и меѓународното 

законодавство.  

 

Содржина на испитот 

 

Член 6 

Испитот се состои од тест во форма на прашања со 

3 понудени одговори од кои еден е точен. 

 

Обем на испитот 

 

Член 7 

Испитот содржи 25 прашања од кои: 

- 5 прашања од Модул 1     Општи познавања од об-

ласта на материјалното казнено право/ казнена поли-

тика;  

- 5 прашања од Модул 2     Имплементација на Зако-

нот за кривична постапка;  

- 5 прашања од Модул 3     Организација и надлеж-

ност на судовите/Етички кодекс/Судир на инте-

реси/Антикорупциски мерки;  

- 5 прашања од Модул  4 – Општи познавања од об-

ласта на материјалното граѓанско право;  

- 5 прашања од Модул 5     Имплементација на Зако-

нот за парнична постапка. 

Одговорот на секое прашање се бодува со 1 бод.  

На тестот можат да се освојат најмногу 25 бода.  

 

Начин на подготовка на испитот 

 

Член 8 

Прашањата и точните одговори ги подготвуваат 

предавачите на Академијата.  

Прашањата се од областа на: материјалното и про-

цесно кривично право, материјалното и процесно гра-

ѓанско право, организацијата и надлежноста на судо-

вите, судиската етика, спречувањето на судирот на ин-

тереси и спречувањето на корупцијата.  



 Стр. 4 - Бр. 15                                                                                  10 февруари 2017 
 

 

Од сите области се изготвуваат најмалку по 50 пра-

шања, со 3 понудени одговори од кои еден е точен.  

Прашањата и клучот за точните одговори предава-

чите му ги предаваат на директорот на Академијата, во 

печатена форма.  

Прашањата во тестот мораат да бидат јасни и нед-

восмислени.  

 

Анонимност на  тестот 

 

Член 9 

Тестот е анонимен.  

Анонимноста на тестот се обезбедува со компјутер-

ско шифрирање и со прегледување со помош на оптич-

ки читач на одговорите на тестовите, дадени на обрас-

ците за одговори.  

Во образецот за пополнување на одговорите, суди-

јата - поротник ги внесува шифрата и одговорот на се-

кое прашање.  

Не е дозволено поправање или пречкртување на ед-

наш внесениот одговор на одделно прашање, ниту пак, 

внесување на какви било знаци на образецот за попол-

нување одговори и на тестот, што би можеле да дове-

дат до идентификација на судијата  -  поротник кој го 

полага тестот.  

Внесувањето на какви било знаци на образецот за 

одговори и на тестот има за последица, поништување 

на тестот. 

 

Начин на спроведување  

на тестот 

 

Член 10 

Тестот се спроведува и се оценува во присуство и 

под надзор на двајца предавачи кои ги подготвувале 

прашањата за тестот и на две лица од редот на адми-

нистративните службеници вработени во Академијата, 

определени од директорот на Академијата.  

Лицето од редот на административните службе-

ници, вработени во Академијата, врз основа на списо-

кот доставен од Судскиот совет на Република Македо-

нија, определува шифра под која секој судија - порот-

ник ќе го полага тестот.  

Врз основа на списокот со шифри, на судиите - по-

ротници им се утврдува идентитетот, врз основа на ва-

жечка лична карта или патна исправа и во затворен ко-

верт им се доделува шифрата под која ќе го полагаат 

тестот. 

Секој кандидат добива тест, образец за пополнува-

ње одговори, со печат од Академијата, и пенкало со цр-

но мастило со кое треба да ја напише својата шифра на 

десниот горен агол од тестот и на образецот за попол-

нување на одговорите. 

Полагањето на тестот трае 90 минути. 

Записник 

 

Член 11 

За текот на полагањето на тестот, лицето од редот 

на административните службеници, вработени во Ака-

демијата, води записник, во кој се забележуваат сите 

дејства преземени во текот на целата постапка при по-

лагањето на тестот.  

 

Недозволено однесување на кандидатот 

 

Член 12 

При полагањето на тестот, судиите - поротници не 

смеат да користат какви било електронски средства, 

средства за комуникација или друг вид помагала, вклу-

чувајќи и закони, правни документи, пишуван матери-

јал или друг извор на информации.  

Во текот на полагањето, судиите - поротници не 

смеат да препишуваат и да го нарушуваат редот на по-

лагањето и на кој било друг начин да ги попречуваат 

другите судии  -  поротници при полагањето на тестот.  

Доколку судијата - поротник постапи спротивно на 

став 2 од овој член, ќе биде отстранет од полагањето, 

неговиот тест ќе биде поништен и тој нема да биде 

предмет на разгледување и на оценување, со што се 

смета дека не го положил тестот, што записнички се 

констатира. 

 

Начин на оценување на тестот 

 

Член 13 

На тестот можат да се освојат најмногу 25 бода. 

Ако судијата - поротник освоил 12 или помалку 

бода, се смета дека не го положил тестот.   

 

Оценување и објавување на резултатите  

од тестот 

 

Член 14 

Одговорите на прашањата од тестот, според член 7 

од овој Правилник, се прегледуваат со оптички читач.  

Врз основа на добиените резултати, Академијата 

изготвува листа за резултатите од испитот, што ја дос-

тавува до Судскиот совет на Република Македонија.  

 

Завршни одредби 

 

Член 15 

Овој Правилник влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

Правилникот се објавува во „Службен весник на 

Република Македонија“ и на интернет-страницата на 

Академијата. 

 

Бр.02-44/22 Академија за судии и јавни 

24 јануари 2017 година обвинители„Павел Шатев“ 

Скопје Претседател на Управен одбор, 

 Лилјана Спасоска, с.р. 
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171. 

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, 192/2015, 231/2015), Управниот одбор на 

Академијата, на седницата, одржана на 24.1.2017 го-

дина, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЕМЕН ИСПИТ ВО 

АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

„ПАВЕЛ ШАТЕВ“ 

 

Член 1 

Во Правилникот за полагање приемен испит во 

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ („Сл. весник на РМ“ бр. 77 од 12.5.2015 година, 

бр. 195 од 9.11.2015 година), во членот 18 став 3, по 

зборот „институција“ се става точка, а зборовите по 

точката се бришат.  

 

Член 2 

Во членот 19 став 2, по зборовите: „анонимноста на 

тестовите“, се става точка, а зборовите по точката се 

бришат.  

Во членот 19, ставот 3 се менува и гласи: „Роковите 

за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегри-

тет, ги определува Комисијата, согласно со динамиката 

за полагање на одделните делови од приемниот испит, 

а во рамките на законските рокови за организирање на 

приемниот испит“. 

 

Член 3 

Во членот 21, ставот 5 се менува и гласи: „Оценки-

те од психолошкиот тест и тестот за интегритет, овлас-

тената институција ги доставува до Академијата нај-

доцна во рок од 5 (пет) работни дена од денот на тести-

рањето. Комисијата врши верификација на оценките од 

тестот за интегритет со мнозинство гласови од вкупни-

от број членови. Оценките од тестовите се објавуваат 

на огласната табла и на интернет-страницата на Акаде-

мијата“. 

 

Член 4 

Во членот 24, ставот 2 се брише. Ставовите 3, 4 и 5 

стануваат ставови 2, 3 и 4. 

 

Член 5 

По членот 24, се додава нов член, 24-а, кој гласи:  

„Трошоците за спроведувањето на психолошкиот 

тест и на тестот за интегритет паѓаат на товар на Ака-

демијата. 

Висината на надоместокот за тестирање се опреде-

лува со договор, склучен помеѓу Академијата и анга-

жираната институција“. 

Член 6 

Во членот 32, ставот 1 се менува и гласи: „Испит-

ните списи и материјали, предадени од кандидатот и 

изготвени од Комисијата, се приклучуваат кон  персо-

налното досие на успешните кандидати во Академијата 

и со нив се постапува согласно со Законот за заштита 

на личните податоци и со Законот за слободен пристап 

до информации од јавен карактер, а се чуваат според 

правилата за архивско работење“. 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“.  

 

Бр.02-44/23 Академија за судии и јавни 

24 јануари 2017 година обвинители„Павел Шатев“ 

Скопје Претседател на Управен одбор, 

 Лилјана Спасоска, с.р. 

___________ 

172. 

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 од Законот 

за Академија за судии и јавни обвинители („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 20/2015, 

192/2015 и 231/2015), а во врска со член 66 стaв 4 од 

Статутот на Академијата („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр 56/2015), Управниот одбор на 

Академијата, на седницата одржана на 24.1.2017 го-

дина, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  

ЗА КОНТИНУИРАНА ОБУКА 

 

Член 1 

Во Правилникот за континуирана обука („Службен 

весник на Република Македонија“ број 77/2015), во 

членот 7, ставот 7 се менува и гласи:  

„Времетраењето на континуираната обука на суди-

ите и јавните обвинители почнува да се пресметува на 

почетокот од календарската година и се определува 

според целната група на која тие ќе припаѓаат на први-

от ден од тековната календарска година“. 

 

Член 2 

Овој Правилник се објавува во „Службен весник на 

Република Македонија“ и на интернет-страницата на 

Академијата. 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“.  

 

Бр.02-44/24 Академија за судии и јавни 

24 јануари 2017 година обвинители„Павел Шатев“ 

Скопје Претседател на Управен одбор, 

 Лилјана Спасоска, с.р. 
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Член 2 
Во членот 7 став 1 алинеја 9, зборовите „или Аптис“, се бришат. 
 

Член 3 
Во членот 8 став 1 алинеја 8, зборовите „или Аптис“, се бришат. 
 

Член 4 
 Во членот 9 став 1 алинеја 5, зборовите ,,или Аптис“, се бришат. 
 

Член 5 
Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ ʽ, во работните места под реден број 6-а, 7 и 8, во делот ’работни задачи и обврски’, зборовите ,,одделени-
ето за инфoрматички технологии, библиотека, статистики и истражувања за понатамошно податочно склади-
рање“, се бришат и се додаваат зборовите ,,Одделението за статистики, евалвација и анализа“. 

 
Член 6 

Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-
тев“ ʽ, се додава ново работно место под реден број 8-а кое гласи: 

173. 
 

 

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 20 од Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен 
весник на Република Македонија“ број 20/2015, 192/2015 и 231/2015) и член 17 од Законот за вработени во ја-
вен сектор („Службен весник на РМ“ број 27/2014, 199/2014 и 27/2016), на предлог на директорот на Акаде-
мијата, Управниот одбор на Академијата, на седницата одржана на 24.1.2017 година, донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТ-

НИТЕ МЕСТА ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ 
 

Член 1 
Со овој правилник се вршат измени и дополнувања на Правилникот за систематизација на работните мес-

та во Академијата за судии и јавни обвнители „Павел Шатев“ бр. 02-384/11 од 2.11.2015 година и бр. 02-304/4 
од 1.9.2016 година. 

Во членот 5, бројот „35“ се заменува со бројот „47“. Табеларниот приказ се брише и се заменува со след-
ниот:  
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Член 7 
Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ ʽ, работното место под реден број 10-а, се брише.  
 

Член 8 
Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ ʽ, се додава ново работно место, под реден број 15-а, кое гласи: 
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Член 9 
 Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ ʽ, во работното место под реден број 17, во делот ʼВид образование’, зборовите ,,сообраќаен техничар, ма-
шински техничар или трговска насока“ се бришат. По зборовите ,,средно образование“, се додаваат зборовите 
,,електромеханичар, општа гимназија или правен техничар“. 

 
Член 10 

 Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-
тев“ ʽ, во работните места од реден број 20 до реден број 27, во  називот на Одделението за информатички тех-
нологии, библиотека, статистики, истражувања и стратешко планирање, зборот „статистики“, се брише. 

 
Член 11 

Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-
тев“ ʽ, во работните места од реден број 20, во делот ’Назив на работното место – Раководител на Одделение за 
информатички технологии, библиотека, статистики и истражувања’, зборот „статистики“, се брише. 

 
Член 12 

Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-
тев“ ʽ, по работното место под реден број 20, се додава ново работно место под број 20-а кое гласи:  
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Член 13 
Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ ʽ, по работното место под реден број 21, се додава ново работно место под број 21-a кое гласи:  
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Член 14 
 Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ ʽ, во работното место под реден број 22, во делот ’работни задачи и обврски’, зборовите ,,подготвува и из-
работува статистички и други податоци, води евиденции за потребите на Академијата“, се бришат. 

 
Член 15 

Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-
тев“ ʽ, по работното место под реден број 23, се додава ново работно место под реден број 23-а, кое гласи: 
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Член 16 
Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ ʽ, во работното место под реден број 24, во делот ’работни задачи и обврски’, зборовите ,,изготвува ста-
тистички прегледи користејќи податоци добиени преку евалвација на прашалници (од програмата за почетна 
обука и од програмите за континуирана обука)“ се бришат.  

 
Член 17 

Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-
тев“ ʽ, во работното место под реден број 25, во делот ’работни задачи и обврски’, зборовите ,,помага при из-
готвување статистички прегледи користејќи податоци добиени преку евалвација на прашалници (од програма-
та за почетна обука и од програмите за континуирана обука);“, се бришат. 

 
Член 18 

Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-
тев“ ʽ, во работното место под реден број 27, во делот ’работни задачи и обврски’, зборовите ,,подготвува и об-
работува статистички и други податоци“, се бришат. 

 
Член 19 

 Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-
тев“ ʽ, по работното место под реден број 27, се додава ново работно место, под реден број 27-а, кое гласи: 
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Член 20 
 Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ ʽ, по работното место под реден број 27-а, се додава ново работно место, под реден број 27-б, кое гласи: 

Член 21 
 Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ ʽ, по работното место под реден број 27-б, се додава ново работно место, под реден број 27-в, кое гласи: 
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Член 22 
Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ ʽ, по работното место под реден број 27-в, се додава ново работно место, под реден број 27-г, кое гласи: 
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Член 23 
Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ ʽ, по работното место под реден број 28, во делот ’Одговара предʽ, зборот „Директор“ се брише и се до-
даваат зборовите ,,Раководителот на Сектор“. Во делот ,,Други посебни услови“, се додаваат зборовите ,,да 
има високо образование од областа на економијата; да има работно искуство од најмалку три години во об-
ласта на финансиите и со судска одлука да не му е изречена мерка, забрана за вршење дејност или професија, 
додека трае забраната“. 

 
Член 24 

Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-
тев“ ʽ, по работното место под реден број 29, се додава ново работно место под реден број 30, кое гласи: 

Член 25 
Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ ʽ, по работното место под реден број 30, се додава ново работно место, под реден број 31, кое гласи: 
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Член 26 
Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ ʽ, по работното место под реден број 31, се додава ново работно место, под реден број 32, кое гласи: 

Член 27 
Во Глава III, во делот ’Опис на работните места во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Ша-

тев“ ʽ, по работното место под реден број 32, се додава ново работно место, под реден број 33, кое гласи: 
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Член 28 
Во согласност со извршените измени во интегралниот текст на Правилникот, се извршуваат измени и во 

табеларниот преглед на работните места како составен дел од Правилникот. 
 

Член 29 
Овој Правилник влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува по добиената согласност 

од Министерството за информатичко општество и администрација. 
 

          Бр.02-44/26 Академија за судии и јавни 
 24 јануари 2017 година обвинители„Павел Шатев“ 
            Скопје Претседател на Управен одбор, 

 Лилјана Спасоска, с.р. 
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175. 
 Врз основа на член 13 став 1 алинеја 20 од Законот 

за Академија за судии и јавни обвинители („Службен 

весник на Република Македонија“ број 20/2015, 

192/2015 и 231/2015) и член 17 од Законот за вработени 

во јавен сектор (,,Службен весник на РМ“ број 27/2014, 

199/2014 и 27/2016) на предлог на директорот на Ака-

демијата, Управниот одбор на Академијата, на седни-

цата одржана на 24.1.2017 година, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

НА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИ-

НИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ 

 

Член 1 

Со овој правилник се вршат измени и дополнувања 

на Правилникот за внатрешна организација на работ-

ните места во Академијата за судии и јавни обвинители 

„Павел Шатев“ бр. 02-384/10 од 2.11.2015 година. 

 

Член 2 

Во делот, Глава II ОРГАНИЗАЦИЈА НА АКАДЕ-

МИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ, во 

членот 4, по зборовите ,,Работите и задачите во Акаде-

мијата се вршат преку следните организациони еди-

ници: сектори,“, запирката се брише, се додава сврзни-

кот и. По зборот ,,одделенија“, зборовите ,,и самостој-

ни одделенија“ се бришат. 

 

Член 3 

Во делот, Глава II ОРГАНИЗАЦИЈА НА АКАДЕ-

МИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ, во 

членот 5, зборовите ,,2 СЕКТОРИ“, се заменуваат со 

зборовите ,,3 СЕКТОРИ“. Зборовите ,,1 САМОСТОЈ-

НО ОДДЕЛЕНИЕ“ се бришат. Во точката 2.2, зборот 

,,стaтистики,“ се брише. По точката 2.2, се додава нова 

точка: ,,2.3 Одделение за статистики, евалвација и ана-

лиза“. Зборовите ,,САМОСТОЈНО ОДДЕЛЕНИЕ“ се 

бришат. По точката 2.3, се додава нова точка: ,,3. СЕК-

ТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 3.1 Одделение за 

финансиски прашања 3.2 Одделение за буџетска ко-

ординација“. 

 

Член 4 

Во делот, III ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ОРГА-

НИЗАЦИОНИТЕ ОБЛИЦИ, во членот 7, во точка 2, по 

зборовите ,,подготовка на програма за работа на секто-

рот“, се додаваат зборовите ,,се грижи за спроведување 

на постапките за јавни набавки за потребите на Акаде-

мијата и донесува План за јавни набавки, обезбедува 

законито и непречено функционирање на Академијата, 

следење и примена на прописите за работни односи и 

сите други закони и подзаконски акти, кои се однесува-

ат на административните службеници. Во точка 2.1, по 

зборовите ,,вршење работи на здравствено и социјално 

осигурување на вработените“, се додаваат зборовите 

,,изготвува План за јавни набавки и реализира поста-

пки за јавни набавки за потребите на Академијата;“. Во 

точка 2.2, по зборовите „Одделение за информатички 

технологии, библиотека“, зборот ,,статистики“ се 

брише. По зборовите ,,инсталација, администрација и 

одржување на системот за заштита од вируси на ин-

формациониот систем на Академијата;“, зборовите 

,,внесува и обработува податоци од базата на податоци, 

врши анализа и изготвува прегледи за потребите на 

Академијата; ажурирање на базата на податоци на 

учесниците на обуките, евиденција за нивно присуство, 

придружни материјали за сите обуки  на предавачите 

на Академијата, и по потреба на менторите од практич-

ната настава и практицирањето на судиската или јавно-

обвинителската функција; водење на досиеја на учес-

ниците од почетна и континуирана обука во врска со 

тренинг активностите, евидентните дневници и евалуа-

циони прашалници; изработување на обрасци за потре-

бите на Академијата (програми за семинари, прашал-

ници, писма, меморандуми, упатства, потврди, серти-

фикати итн.); изготвување на статистички прегледи ко-

ристејќи податоци добиени преку евалуација на пра-

шалници (од програмата за почетна обука за практици-

рање на судиската и или јавнообвинителската функција  

и од програмите за континуирана обука); и за часови и 

денови на ангажираност на предавачите и менторите; 

статистики“ се бришат.  

 

Член 5 

Во делот, III ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ОРГА-

НИЗАЦИОНИТЕ ОБЛИЦИ, во членот 7, по точката 

2.2, се додава нова точка 2.3 која гласи: ,,2.3 Одделение 

за статистики, евалвација и анализа 

Одделението за статистики, евалвација и анализа, 

ги врши работните должности и задачи поврзани со 

воспоставување на широка база на податоци, внесува-

ње и обработката на податоци од базата на податоци, 

врши анализа и изготвува прегледи за потребите на 

Академијата во поглед на учесниците на советувањата 

– судии, јавни обвинители и учесници од други инсти-

туции, во поглед на потребите од теми за обуките, на 

одржаните обуки по теми на предавачите; ажурирање 

на базата на податоци за учесниците на обуките, еви-

денција за нивно присуство, придружни материјали за 

сите обуки изработени од предавачите на Академијата 

и, по потреба, на менторите од практичната настава и 

практикувањето на судиската или јавнообвинителската 

функција; водење досиеја на учесниците во почетната 

и во континуираната обука, во врска со тренинг-актив-

ностите; изработување обрасци за потребите на Акаде-

мијата (програми за семинари, прашалници, писма, ме-

морандуми, упатства, потврди, сертификати итн.); из-

готвување статистички прегледи користејќи податоци 

добиени преку евалвација на прашалници (од програ-
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мите за континуирана обука), евалвација на секоја обу-

ка и на секој предавач со проширување на евалвацијата 

не само на обуката туку и на ефикасноста на обуката; 

изготвува статистички прегледи за часови и денови на 

ангажираност на предавачите и менторите, за одржани-

те обуки, за евалвацијата на секој предавач и врши дру-

ги работи поврзани со внесувањето и вадењето на ста-

тистички податоци, евалвација на предавачите во кон-

тинуираната обука и анализа на внесените податоци во 

поглед на идните потреби од обуки, на квалитетот на 

обуката и потребите од обуки според стажот, според 

области и стручни квалификации на учесниците, им-

плементација на обврската за воведување на методоло-

гија за оцена на ефикасноста на обуките и слично“. 

 

Член 6 

Во делот, III ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ОРГА-

НИЗАЦИОНИТЕ ОБЛИЦИ, во членот 8, зборовите 

,,САМОСТОЈНО ОДДЕЛЕНИЕ“ се бришат и се додава 

нова точка која гласи: ,,3. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ 

ПРАШАЊА.  

Секторот за финансиски прашања ги врши работите 

и задачите поврзани со раководење, организирање, ко-

ординирање и насочување на работата во одделенијата 

и  во секторот; донесува програма за работа на секто-

рот и на одделенијата; изготвува акти кои произлегува-

ат од финансиското работење; подготвува предлог-бу-

џет и негови измени и дополнувања на буџетот на Ака-

демијата; се грижи за извршувањето на буџетот на 

Академијата и за доставување известувања за извршу-

вањето на буџетот на Академијата; се грижи за подгот-

вувањето на годишни, квартални и месечни финансис-

ки планови за буџетот на Академијата; за навремено 

подмирување на финансиските обврски на Академи-

јата; за сметководствено евидентирање на извршување 

на буџетот и подготвување на годишна сметка (биланс 

на состојба, биланс на приходи и расходи, даночен би-

ланс); навремена подготовка и исплата на платите на 

вработените; дефинирање на финансиските приоритети 

на Академијата; следење на спроведувањето на финан-

сиските приоритети на Академијата; спроведување ex-

ante и ex-post финансиска контрола; подготвување на 

годишни, квартални и месечни финансиски планови за 

буџетот; изготвувањe единствени инструменти и об-

расци за вршење на платниот промет; контролирање на 

иницираните плаќања од сметките за редовно работење 

и од другите сметки од аспект на одобрениот буџет, 

месечниот финансиски план и расположливото салдо 

на средства; следeње и применување на прописите за 

извршување на буџетот на РМ како и на правилниците 

за класификација на приходите и расходите, прописите 

од областа на даноците, таксите и другите јавни при-

ходи; на законските одредби од областа на ревизијата 

како и на законите и другите прописи од областа на 

сметководството и платниот промет“. Пред називот 

„Одделение за финансиски прашања“, се додава точка 

3.1. Во Одделението за финансиски прашања, по зборо-

вите ,,изготвување на единствени инструменти и об-

расци за вршење на платниот промет“, зборовите 

,,спроведување на постапки за јавни набавки“ се бри-

шат. 

 

Член 7 

По Членот 8, се додава нов член 8-а кој гласи: ,,3.2 

Одделение за буџетска координација.  

Одделението за буџетска координација врши рабо-

ти и задачи кои се однесуваат на самопроцена на од-

делни процеси во системот на финансиско управување 

и контрола; подготвува Годишен финансиски извештај; 

во соработка со Одделението за финансиски прашања, 

учествува во подготовка на буџетот на Академијата и 

во неговите измени и дополнувањa; го следи извршува-

њето на буџетот на Академијата, изготвува информа-

ции и извештаи за извршувањето на буџетот, ја следи и 

ја применува законската регулатива од областа на бу-

џетското работење; во соработка со Одделението за 

финансиски прашања, изготвува годишни, квартални и 

месечни финансиски планови за буџетот на Академи-

јата; во соработка со Одделението за финансиски пра-

шања, дава мислење по предлог-актите што ги изготву-

ваат другите одделенија, кога тие акти содржат во себе 

финансиски импликации за буџетот на Академијата; 

врши проверка на исправноста на фактурите доставени 

врз основа на склучени договори за јавни набавки и на 

нивната усогласеност со испратниците/работните нало-

зи и нарачките и врши други работи кои се поврзани со 

буџетската координација“. 

 

Член 8 

Во главата IV РАКОВОДЕЊЕ ВО АКАДЕМИЈАТА 

ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ, во членот 11, 

зборовите: ,,Раководителите на секторите имаат по-

мошници“ се бришат.  

 

Член 9 

Во согласност со извршените измени во интеграл-

ниот текст на Правилникот, соодветно се вршат измени 

и во органограмот на Академијата за судии и јавни об-

винители „Павел Шатев“ како составен дел од Правил-

никот за внатрешна организација на Академијата за су-

дии и јавни обвинители „Павел Шатев“. 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила од денот на донесу-

вањето, а ќе се применува по добиената согласност од 

Министерството за информатичко општество и адми-

нистрација. 

 

Бр.02-44/27 Академија за судии и јавни 

24 јануари 2017 година обвинители„Павел Шатев“ 

Скопје Претседател на Управен одбор, 

 Лилјана Спасоска, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

177. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 8.2.2017 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-11/14 од 20.2.2014 годи-

на за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/14), издадена на Друштвото произ-
водство, трговија и услуги МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 
Скопје,  во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 158.11.1/14,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-11/14  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

178. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 
43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седни-
цата одржана на 8.2.2017 година,  донесе 

О Д Л У К А 
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-12/14 од 20.2.2014 годи-

на за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/14), издадена на Друштвото за тр-
говија и услуги ЕНЕРЏИ СЕРВИСИС ДООЕЛ 
СКОПЈЕ,  во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 160.11.1/14,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-12/14  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

179. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 8.2.2017 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-15/14 од 20.2.2014 годи-

на и Одлуката УП1 бр. 07-15/14 од 16.9.2016 година за 
вршење на енергетска дејност снабдување со електрич-
на енергија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/14 и 176/16), издадена на Друштвото про-
изводство, трговија и услуги ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-из-
воз ДООЕЛ Скопје,  во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 159.11.1/14,2/16,2/17”; 
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1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-15/14  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

180. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), постапувајќи по службена должност, на седни-
цата одржана на 6 февруари 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ ВО КРА-

ЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-18/14 од 27.2.2014 годи-

на за вршење на енергетска дејност снабдување во кра-
ен случај со електрична енергија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 42/14), издадена на Акцио-
нерско друштво за производство на електрична енерги-
ја ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна соп-
ственост Скопје, во Прилог 1: 

1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 161.12.1/14.2/17”; 
1.2 Во точка 11 по алинејата 10 се додава нова али-

неја 11 која гласи:  
“ - доставува податоци и информации согласно 

Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари.” 

Алинеите 11, 12, 13 и 14 стануваат алинеи 12, 13, 14 
и 15. 

1.3 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 3 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-18/14  

6 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

181. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 
43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седни-
цата одржана на 8.2.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-29/14 од 15.4.2014 годи-

на за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 64/14), издадена на Енергетска Финан-
сиска Групација АД Софија – Подружница Скопје РМ,  
во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 176.11.1/14,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-29/14  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

182. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 
43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седни-
цата одржана на 8.2.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-37/14 од 15.4.2014 годи-

на и Одлуката УП1 бр. 07-37/14 од 15.12.2014 година 
за вршење на енергетска дејност снабдување со елек-
трична енергија („Службен весник на Република Маке-
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донија“ бр. 64/14 и 185/14), издадена на Друштво за тр-
говија и услуги ПРОЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје,  во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 177.11.1/14,2/14,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-37/14  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

183. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 
43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седни-
цата одржана на 8.2.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-41/15 од 11.5.2015 годи-

на за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 77/15), издадена на Друштво за трго-
вија со електрична енергија МОСТ ЕНЕРЏИ ЕУ ДОО 
Скопје,  во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 239.11.1/15,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-41/15  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

184. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 8.2.2017 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-52/14 од 9.5.2014 година 

и Одлуката УП1 бр. 07-52/14 од 13.10.2014 година како 
и Исправката на одлуката УП1 бр. 07-52/14 за вршење 
на енергетска дејност снабдување со електрична енер-
гија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
75/14, 151/14 и 153/14), издадена на Друштво за трго-
вија и услуги ПАН ИТЕРТРЕЈД ДОО Скопје, во При-
лог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 179.11.1/14,2/14,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-52/14  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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185. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 
43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седни-
цата одржана на 8.2.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-89/14 од 9.7.2014 година 

за вршење на енергетска дејност снабдување со елек-
трична енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 103/14), издадена на Друштво за трговија и 
услуги ПАУЕР ЕНЕРЏИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје,  
во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 188.11.1/14,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-89/14  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

186. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 
43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седни-
цата одржана на 8.2.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-130/1 од 29.7.2013 годи-

на за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 106/13), издадена на Друштвото за 
продажба на енергија ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕР-
ГИЈА ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 137.11.1/13,2/17”; 
1.2. Во точка 8 се додава став 2 кој гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Точката 9 се бриши а точките 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 стануваат 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. 

1.4. Во точка 12, која сега станува точка 11 по али-
нејата 6 се додава нова алинеја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.5. Во точка 15 која сега станува точка 14 алинеите 

1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-130/13  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

187. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 8.2.2017 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-132/14 од 10.9.2014 го-

дина за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 138/14), издадена на Друштво за трго-
вија и услуги СУПЕР ЕНЕРЏИ СОЛУШНС МАКЕДО-
НИЈА ДООЕЛ Скопје,  во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 194.11.1/14,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 
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1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-132/14  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

188. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 
43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седни-
цата одржана на 8.2.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-139/14 од 1.10.2014 го-

дина за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 145/14), издадена на Друштво за про-
изводство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ УИНД ДОО 
Струмица,  во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 200.11.1/14,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-139/14  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

189. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 
43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седни-
цата одржана на 8.2.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-143/15 од 31.12.2015 го-

дина за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 01/16), издадена на Друштво за трго-
вија со електрична енергија и гас БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Скопје,  во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 259.11.1/15,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-143/15  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

190. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 
43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седни-
цата одржана на 8.2.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-152/14 од 1.10.2014 го-

дина и Одлуката УП1 бр. 07-152/14 од 20.03.2015 годи-
на за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија („Службен весник на Република 
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Македонија“ бр. 145/14 и 46/15), издадена на Друштво 
за трговија и услуги ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО 
Скопје,  во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 197.11.1/14,2/15,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-152/14  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

191. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 8.2.2017 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-161/14 од 1.10.2014 го-

дина за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 145/14), издадена на Друштво за трго-
вија со електрична енергија ЕЛНОР ДОО увоз-извоз 
Скопје,  во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 199.11.1/14,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-161/14  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

192. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 
43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седни-
цата одржана на 8.2.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-173/14 од 24.10.2014 го-

дина за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 157/14), издадена на Друштво за трго-
вија, промет и услуги ЕЛПЕКОМ ДООЕЛ Скопје,  во 
Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 205.11.1/14,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-173/14  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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193. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 
43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седни-
цата одржана на 8.2.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-178/14 од 24.10.2014 го-

дина за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 157/14), издадена на Друштво за трго-
вија на електрична енергија ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈ-
ДИНГ ДООЕЛ Скопје,  во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 206.11.1/14,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 07-178/14  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

194. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), постапувајќи по службена должност, на седни-
цата одржана на 6 февруари 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката бр.02-1391/1 од 18.11.2005 година, 

Исправката и Одлуката УП1 бр. 07-261/14 од 24.12.2014 
година за вршење на енергетска дејност производство на 
електрична енергија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.100/05, 102/05 и 194/14), издадена на 
Акционерско друштво за производство на електрична 
енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна 
сопственост Скопје,  во Прилог 1: 

1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ - 05.01.1/05.2/14.2/17”; 
1.2 Во точка 12 став 1 алинеја 4 се менува и гласи: “ 

- доставува податоци и информации согласно Правил-
никот за следење на функционирањето на енергетските 
пазари.”, во алинеја 6 зборовите „Пазарните правила“ 
се заменуваат со зборовите „Правилата за пазар на 
електрична енергија“. Алинеите 7, 8 и 9 стануваат али-
неи 8, 9 и 10. 

1.3 Точките 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 стануваат 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23. 

1.4 Во точка 19 која станува точка 18 „Обврски за 
доставување на други извештаи, информации и подато-
ци во врска со вршењето на енергетска дејност“ во став 
1 алинеја 1 се брише. 

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

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
УП1 бр. 07-261/14  

6 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 
195. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ 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 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија 
ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје за користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 7.2.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на 
ул. Иван Аговски бр.7/3, Скопје, му се одобрува корис-
тење на повластена тарифа на електрична енергија про-
изведена од хидроелектроцентралатa „МХЕЦ ЉУ-
ТАЧКА“ со реф.бр.326, со инсталирана моќност oд 351 
kW и со локација нa водотекот на река Љутачка, на 
КП.бр.1754/7, КО Пехчево, Општина Пехчево. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со 
седиште на ул. Иван Аговски бр.7/3, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-204; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ ЉУТАЧКА“ со реф.бр.326; 

- податоци за локација на електроцентралата: нa во-
дотекот на река Љутачка, на КП.бр.1754/7, КО Пех-
чево, Општина Пехчево; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 351 
kW (една генераторска единица со моќност од 351 kW); 
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- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 837.841 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот 
производител: повластена тарифа која што важела на де-
нот на донесување на решението за стекнување на прив-
ремен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ЉУТАЧКА“ со 
реф.бр.326, УП1 бр. 08-95/15 од 30.7.2015 година, однос-
но се одобрува користење на повластените тарифи за од-
делните блокови, според следната табела: 

 

Блок 
Kоличинa на испора-
чана електрична енер-
гија по блокови (kWh) 

Повластена тарифа за 
испорачаната елек-
трична енергија по 
блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 

 
- период на користење на повластената тарифа: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

 
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

   
УП1 бр. 08-14/17  

7 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

196. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ 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 17, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија 
ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје за користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 7.2.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на 
ул. Иван Аговски бр.7/3, Скопје, му се одобрува корис-
тење на повластена тарифа на електрична енергија про-
изведена од хидроелектроцентралатa „МХЕЦ БРЕГАЛ-
НИЦА“ со реф.бр.325, со инсталирана моќност од 918 
kW и со локација на водотекот на река Бреганица, на 
КП.бр.3489/2, КО Пехчево, Општина Пехчево. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со 
седиште на ул. Иван Аговски бр.7/3, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-203; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ БРЕГАЛНИЦА“со реф.бр.325; 

- податоци за локација на електроцентралата: на во-
дотекот на река Бреганица,  на КП.бр.3489/2, КО Пех-
чево, Општина Пехчево; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 918 
kW (една генераторска единица со моќност од 918 
kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.274.223 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот 
производител: повластена тарифа која што важела на де-
нот на донесување на решението за стекнување на прив-
ремен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БРЕГАЛНИЦА“ со 
реф.бр.325, УП1 бр. 08-94/15 од 30.07.2015 година, од-
носно се одобрува користење на повластените тарифи за 
одделните блокови, според следната табела: 

 

Блок 
Kоличинa на испора-
чана електрична енер-
гија по блокови (kWh) 

Повластена тарифа за 
испорачаната елек-
трична енергија по 
блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 

 
- период на користење на повластената тарифа: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

 
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-16/17  

7 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

197. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 8.2.2017 година,  до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 12-01/16 од 16.3.2016 годи-

на за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/16), издадена на Друштво за кон-
салтинг, трговија и услуги РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО 
Скопје,  во Прилог 1: 
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1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 265.11.1/16,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 12-01/16  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

198. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 8.2.2017 година,  до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 12-09/16 од 25.5.2016 годи-

на за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/16), издадена на СОЛАРПРО 
ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија – Подружница во 
Република Македонија,  во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 269.11.1/16,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 

1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 12-09/16  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

199. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на сед-
ницата одржана на 6 февруари 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергети-

ка на Република Македонија бр. 02-2187/1 од 22 декем-
ври 2008 година за издавање на лиценца за вршење на 
енергетска дејност управување со системот за дистри-
буција на електрична енергија и дистрибуција на  елек-
трична енергија на Акционерското друштво за произ-
водство на електрична енергија „Електрани на Македо-
нија“, во државна сопственост - Скопје, улица 11 Ок-
томври бр. 9, Скопје, Република Македонија, со скра-
тен назив: АД ЕЛЕМ - Скопје („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 161/08), се менува по службе-
на должност, заради усогласување со член 4 став 1 од 
Законот за енергетика и член 44 став 3 од Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за дистрибуција на електрична енергија се утврдени во 
пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење 
на енергетска дејност дистрибуција на електрична 
енергија“ 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 објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
УП1 бр. 12-18/17  

6 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 

ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИС-

ТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Акционерско друштво за производство на елек-

трична енергија „Електрани на Македонија“, во држав-
на сопственост - Скопје, улица 11 Октомври бр. 9, 
Скопје, Република Македонија, со скратен назив: АД 
ЕЛЕМ – Скопје.  
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2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата 

Дистрибуција на електрична енергија. 
 
3. Датум на издавање на лиценцата  
22 декември 2008 година. 
 
4. Временски период на важење на лиценцата   
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата  
22 декември 2043 година. 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ - 31.03.1/08.2/17 
 
7. Број на деловниот субјект: 6023754 
 
8. Единствен даночен број: 4030005560757 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енеретската дејност дистрибуција на 
електрична енергија како дејност од јавен интерес, пра-
вата и обврските на АД ЕЛЕМ - Скопје (во понатамош-
ниот тест: носител на лиценцата), како и неговата фун-
кција на пазарот на електрична енергија. 

Како енергетска дејност дистрибуција на електрична 
енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета пренесува-
ње на електрична енергија преку високонапонски, сред-
нонапонски и нисконапонски дистрибутивни мрежи и 
управување со дистрибутивниот систем на подрачјето 
дефинирано во точка 10 од оваа лиценца заради, испора-
ка на електричната енергија на купувачите, не вклучу-
вајќи снабдување со електрична енергија. 

 
10. Подрачје на вршење на дистрибуција на 

електрична енергија 
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата врши управува-
ње со системот за дистрибуција на електрична енергија 
и дистрибуција на електрична енергија на подрачјето 
на индустрискиот комплекс на поранешната „Рудници 
и Железарница – Скопје“, Општина Бутел и Општина 
Гази Баба.  

 
11. Објекти и средства преку кои се врши дис-

трибуција на електрична енергија  
Носителот на лиценцата врши дистрибуција на 

електрична енергија, на АД ЕЛЕМ - Скопје, преку 
електроенергетските објекти и постројки за дистрибу-
ција на електрична енергија, диспечерски центри и 
други уреди за управување со дистрибутивниот систем 
во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје, лоцирани на 
подрачјето определено во точка 10 на оваа лиценца, а 
наведени во Прилог 2 кој што е составен дел на оваа 
лиценца. 

 
12. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценца е должен во согласност со 
начела на објективност, транспарентност и недискри-
минаторност да обезбеди приклучување  на производи-
телите и потрошувачите на дистрибутивната мрежа ка-
ко и пристап на трети лица за користење на дистрибу-
тивниот систем во согласност со Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија и Законот за 
енергетика. 

13. Права и обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди: 
- сигурно и доверливо функционирање на дистри-

бутивниот систем, во согласност со важечките прописи 
со кои се утврдени техничките правила; 

- сигурна безбедна и квалитетна дистрибуција и ис-
порака на електрична енергија преку дистрибутивниот 
систем преку кој што управува, на недискриминаторна 
и транспарентна основа со пропишан квалитет; 

- развој обновување и одржување на дистрибутивни-
от систем, во согласност со важечките прописи со кои се 
утврдени техничките правила и да се обезбеди долго-
рочна способност на системот за да се задоволат разум-
ните барања за дистрибуција на електрична енергија; 

- план за одржување на мрежата во согласност со 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија и негово доставување до Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија; 

- усогласување на манипулациите во дистрибутивни-
от систем со операторот на електропреносниот систем; 

- електрична енергија за покривање на загубите во 
дистрибутивната мрежа и системските услуги по па-
зарни услови на транспарентен, недискриминаторен и 
конкурентен начин согласно Правилата за пазар на 
електрична енергија; 

- изготвување на извештаи за финансискиот и фи-
зичкиот обем на планираните и реализираните услуги и 
нивно доставување до Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република македонија, на начин и услови и 
во рокови определени во лиценцата; 

- водење на диспечерска книга, записи за доверли-
вост на системите за комуникација, податоци од систе-
мот за надзор и управување и таквите книги, записи и 
податоци да ги чува најмалку десет години; 

- доверливост на комерцијалните и деловните пода-
тоци за корисниците на дистрибутивниот систем; 

- мерење на електричната енергија  што се превзема 
од електропреносниот систем и мерење на електрична-
та енергија што се превзема од производителите прик-
лучени на дистрибутивниот системи и доставување на 
податоци до производителите или снабдувачите или 
трговците како и до операторот на пазар на електрична 
енергија; 

- пристап на корисниците до мерните уреди што се 
во сопственост на операторот на дистрибутивниот сис-
тем во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија и Законот за енергетика; 

- да врши читање на мерните уреди; 
- контрола, вградување, надзор, замена и одржува-

ње на мерната опрема; 
- исклучување на потрошувачите по барање на 

снабдувачот, во согласност со одредбите од Правилата 
за снабдување со електрична енергија. 

- да се придржува кон законите, прописите, стан-
дардите, препораките и други општи акти, при редовно 
одржување на објектите кои се составен дел на дистри-
бутивниот систем; 

- да доставува податоци и информации согласно 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари; 

- да ги почитува Мрежните правила за дистрибуци-
ја на електрична енергија, Правилата за пазар на елек-
трична енергија, правилниците и други прописи кои ги 
пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија; 

- да ги почитува законите, другите прописи и оп-
шти акти кои се однесуваат на заштита на конку-
ренција, заштита на потрошувачите, заштита на живот-
на средина, заштита на работниците, заштита на тех-
ничките средства и опрема. 
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14. Мерење на електрична енергија и моќност 
Мерните уреди со кои се регистрира превземената 

и потрошената електрична енергија треба да бидат во 
согласност со Законот за енергетика и Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија. 

Мерните уреди кај новоизградените приклучоци се 
во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје. 

Операторот на дистрибутивниот систем има право 
да ги замени со нови постојните мерни кои се во соп-
ственост на корисниците приклучени на дистрибутив-
ната мрежа. 

 
15. Надоместок за користење на дистрибутивни-

от систем 
Надоместокот за користење на дистрибутивниот 

систем го плаќаат потрошувачите на електрична енер-
гија приклучени на дистрибутивната мрежа. Операто-
рот на дистрибутивниот систем на потрошувачите 
приклучени на електродистрибутивниот систем им го 
фактурира  надоместокот за користење на електродис-
трибутивниот систем, како и надоместокот за користе-
ње на електропреносниот систем според објавени та-
рифи. По исклучок, операторот на електродистрибу-
тивниот систем може да склучи договор со снабдува-
чите  или трговците со електрична енергија и истите да 
ги овласти да ги наплаќаат надоместоците. 

 
16. Мрежни правила за дистрибуција на елек-

трична енергија 
Носителот на лиценцата е должен да ги почитува и 

да работи согласно Мрежни правила за дистрибуција 
на електрична енергија, кои се изработени од АД 
ЕЛЕМ - Скопје, а се одобрени од Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, во кои се 
уредeни: 

- техничко-технолошките услови и начинот за 
приклучување на електроенергетски објекти врз основа 
на транспарентни  и недискриминаторни принципи;  

- условите и начинот на користење на дистрибутив-
ниот систем од трети страни врз основа на принципите 
на транспарентни  и недискриминаторни принципи; 

- техничките и другите услови за сигурно и безбед-
но функционирање на дистрибутивниот систем и обез-
бедување на квалитетна услуга;   

- техничко-технолошките услови за работа на објек-
тите за производство на електрична енергија во режим 
на работа со привремена лиценца;   

- планирањето, одржувањето и развојот на дистри-
бутивниот систем;   

- мерките, активностите и постапките во случај на 
нарушувања и хаварии;   

- методологијата за определување на надоместокот 
за приклучување на дистрибутивната мрежа, заснована 
на транспарентни и недискриминаторни начела;   

- доверливоста на комерцијалните и деловни пода-
тоци на корисниците на услугите на дистрибутивниот 
систем; 

- функционалните барања и класата на точност на 
мерните уреди, како и начинот на мерење на електрич-
ната енергија и моќност;   

- квалитетот на електрична енергија која се испора-
чува преку дистрибутивниот систем; 

- квалитетот на услугите што операторот на дистри-
бутивниот систем ги обезбедува на корисниците;   

- содржината на плановите за развој на дистрибу-
тивниот систем, како и начинот и постапката според 
која корисниците на системот ги доставуваат неопход-
ните податоци за изготвување на плановите за развој;   

- доставувањето на податоци за долгорочна прогно-
за на побарувачката за електрична енергија до операто-
рот на електропреносниот систем;   

- комуникациски протоколи за системот за надзор, 
управување  и контрола и надзор и контролата на сис-
темите за управување со дистрибутивниот систем;  и  

- начинот и постапката за известување на корисни-
ците на системот 

 
17. Планирање, одржување, обнова и развој на 

објектите и средствата за управување со системот 
за дистрибуција на електрична енергија и дистрибу-
ција на електрична енергија  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на сис-
темот за дистрибуција на електрична енергија, носите-
лот на лиценцата е должен истиот да го одржува, обно-
вува, проширува и осовременува. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија да поднесе План 
за развој на системот за дистрибуција на електрична 
енергија за период од пет години, усогласен со долго-
рочниот план за развој на системот за дистрибуција на 
електрична енергија, како и годишна програма за реа-
лизација на планот. 

Планот за развој на системот за дистрибуција на 
електрична енергија особено треба да содржи: 

- опис на постојната состојба на системот за дис-
трибуција на електрична енергија; 

- идни процени за капацитетот и функционалноста 
на системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- потреби за обновување на објектите; 
- локации каде се планира да се развива или надгра-

ди системот за дистрибуција на електрична енергија; 
- финансиски извори за реализација на планот. 
 
18. Прекин во испораката со електрична енергија  
Операторот на дистрибутивниот систем за елек-

трична енергија може привремено да ја прекине испо-
раката на електрична енергија од дистрибутивната мре-
жа при вршење на планирани прегледи, испитувања, 
контролни мерења, одржување, реконструкција, про-
ширување на мрежите, уредите и инсталациите, како и 
во случај на потреба од спречување на ризик од нару-
шување во електроенергетскиот систем. Начинот, по-
стапките и известувањата на ваквите прекини операто-
рот на дистрибутивниот систем за електрична енергија 
го врши во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија. 

 
19. Обезбедување на оперативна функционал-

ност на системот за дистрибуција на електрична 
енергија  

Заради обезбедување на оперативна функционал-
ност на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија, носителот на лиценцата е должен да обезбеди це-
лосна опременост на системот за дистрибуција на елек-
трична енергија со заштитни, контролни и примарни 
уреди за вклучување/исклучување со кои ќе се обезбе-
ди брза и ефикасна изолација на делови од системот за 
дистрибуција на електрична енергија во случај на хава-
рии и заштита во случај на дефект. 

 
20. Систем за надзор, контрола и прибирање на 

податоци 
Носителот на лиценцата е должен во рок од три го-

дини од денот на менувањето на оваа лиценца да го 
инсталира, како и да го одржува и надградува Систе-
мот за надзор, мерење, контрола и прибирање на пода-
тоци (во понатамошниот текст: „SCADA“) со под-
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дршка на соодветен телекомуникациски систем, преку 
кој ќе врши следење, оперативна контрола и управува-
ње со електроенергетските објекти во процесот на дис-
трибуција на електрична енергија. 

SCADA системот, со поддршка на соодветен теле-
комуникациски систем, треба да обезбеди софтверска 
обработка на податоците, како и оперативна комуника-
ција во вршењето на дејноста и комуникација со други-
те носители на лиценци и корисниците на соодветниот 
систем за дистрибуција на електрична енергија. 

 
21. 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 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 извеш-
таи. 

 
22.  Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на снабдувачот со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи, снабдувачот во краен случај, снабдува-
чите на електрична енергија, операторот на електроп-
реносниот систем и операторот на пазар на електрична 
енергија сите потребни податоци и информации кои се 
неопходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците. 

 
23. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето 
енергетската дејност ги добива од корисниците. 

 
24. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

комисија за енергетика на Република Македонија нај-
доцна до 10 март во тековната година да достави годи-
шен извештај за делокругот на своето работење, вклу-
чувајќи го и извештајот за финансиското и деловното 
работење во претходната година. Годишниот извештај 
со сите прилози задолжително се доставува и во елек-
тронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. број на планирани и непланирани прекини по на-

понско ниво како и причини за нивно настанување; 
2. финансиски извештај за енергетската дејност 

дистрибуција на електрична енергија, составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за развој на системот за дистрибуција 
на електрична енергија, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на поодделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност дистрибуција на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
25. 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 на Република Македонија да 
доставува податоци и информации потребни за следе-
ње на функционирањето на пазарот на електрична 
енергија како и известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на дејноста дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 
26. Обврска за овозможување на пристап во об-

јектите и непосреден увид во документацијата              
Носителот на лиценцата е должен, по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика на република Ма-
кедонија, да и овозможи непосреден увид во целокуп-
ната документација, пристап во објектите, деловните 
простории, простори, инсталациите, средствата и опре-
мата во процесот на дистрибуција на електрична енер-
гија, во согласност со Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
28. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија ќе 
преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 
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200. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 197 од За-
конот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на сед-
ницата одржана на 6 февруари 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ  
ПОТРОШУВАЧИ 

 
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергети-

ка на Република Македонија бр. 02-2188/1 од 22 декем-
ври 2008 година за издавање на лиценца за вршење на 
енергетска дејност снабдување со електрична енергија 
на тарифни потрошувачи на мало на Акционерското 
друштво за производство на електрична енергија 
„Електрани на Македонија“, во државна сопственост - 
Скопје, улица 11 Октомври бр. 9, Скопје, Република 
Македонија, со скратен назив: АД ЕЛЕМ - Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
161/08), се менува по службена должност, заради усог-
ласување со член 197 од Законот за енергетика и член 
44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за снабдување со електрична енергија на тарифни пот-
рошувачи се утврдени во пречистениот текст на При-
лог 1 „Лиценца за вршење на енергетска дејност снаб-
дување со електрична енергија на тарифни потрошува-
чи“ 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 објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
УП1 бр. 12-19/17  

6 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 

ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБ-

ДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА  
ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Акционерско друштво за производство на елек-

трична енергија „Електрани на Македонија“, во држав-
на сопственост - Скопје, улица 11 Октомври бр. 9, 
Скопје, Република Македонија, со скратен назив: АД 
ЕЛЕМ - Скопје. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Снабдување со електрична енергија на тарифни 

потрошувачи.  
 
3. Датум на издавање на лиценцата  
22 декември 2008 година 

4. Датум до кога важи лиценцата  
22 декември 2018 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 32.08.1/08.2/17 
 
6. Број на деловниот субјект - 6023754 
 
7. Единствен даночен број – 4030005560757 
 
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 на тарифни потрошувачи. 

Како снабдување со електрична енергија на тари-
фни потрошувачи во смисла на оваа лиценца, се смета 
набавка на електрична енергија која што ја врши овој 
снабдувач за потребите на домаќинствата и малите 
потрошувачи кои што ќе се снабдуваат со електрична 
енергија од снабдувачот на електрична енергија на та-
рифни потрошувачи.  

 
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 договори за купување на електрична 
енергија со регулираниот производител, преку склучу-
вање на договори за снабдување со електрична енерги-
ја на тарифните потрошувачи од точка 8 став 2 на оваа 
лиценца и преку склучување договори за закупување 
на преносен и/или дистрибутивен капацитет како и па-
зарни услуги со операторот на соодветниот систем од-
носно пазар.   

       
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата ја врши енергет-
ската дејност снабдување со електрична енергија на та-
рифни потрошувачи приклучени на дистрибутивната 
мрежа на подрачјето на индустрискиот комплекс на по-
ранешната „Рудници и Железарница - Скопје“, Општи-
на Бутел и Општина Гази Баба. 

                                                                              
11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- набави електрична енергија за потребите на дома-

ќинствата и малите потрошувачи по цени за набавка и 
соодветните договори од производителот на електрич-
на енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска 
да обезбеди јавна услуга, одобрени од Регулаторната 
комисија за енергетика; 

- набави електрична енергија на пазарот на елек-
трична енергија по пазарни цени, ако: 

1) пазарните услови и цени се поповолни од усло-
вите и цените утврдени за производителот на електрич-
на енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска 
да обезбеди јавна услуга; или 

2) во определени периоди електричната енергија 
произведена од производителот на електрична енергија 
на кој во лиценцата му е утврдена обврска да обезбеди 
јавна услуга не е доволна за задоволување на потреби-
те од електрична енергија на домаќинствата и малите 
потрошувачи, 
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- достави до Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија на одобрување Правила за 
набавка на електрична енергија на оворен пазар за на-
бавките од точка 11, алинеја 2 од оваа Лиценца, кои 
што ги содржат условите, начинот и постапката на на-
бавките, засновани на транспарентни и недискримина-
торни начела; 

- обезбеди, за потребите на своите потрошувачи, 
потребен преносен и/или дистрибутивен капацитет, ка-
ко и услуги од операторот на пазарот на електрична 
енергија;  

- им фактурира на своите потрошувачи за испорача-
ната електрична енергија и обезбедени услуги, во сог-
ласност со Тарифниот систем за продажба на електрич-
на енергија на домаќинствата и малите потрошувачи; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 
енергија податоци за трансакциите, односно договори-
те и биланси за потребите од електрична енергија на 
своите потрошувачи неопходни за пресметка на неу-
рамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, 
мрежните правила за пренос и мрежните правила за 
дистрибуција; 

- превземе балансна одговорност за домаќинствата 
и малите потрошувачи кои што ги снабдува со елек-
трична енергија; 

- работи во согласност со Правилата за снабдување 
на тарифни потрошувачи со електрична енергија и 
Правилата за пазар на електричната енергија во однос 
на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се 
исполнат обврските кон купувачите како и да ги испол-
ни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени со 
пазарните правила; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 
енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-
рошувачката на електрична енергија за своите потро-
шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-
њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 
правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-
ција; 

- 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; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари; 

- 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 сог-
ласност со законите, другите прописи и општи акти на 
Република Македонија; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 
енергетска дејност снадбување со електрична енергија 
на тарифни потрошувачи; 

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

         
12. 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 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 извеш-
таи. 

 
13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

комисија за енергетика на Република македонија нај-
доцна до 10 март во тековната година да доставува Го-
дишен извештај за работењето во претходната година 
(извештајна година), кој особено 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: 

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност снабдување со елек-
трична енергија на тарифни потрошувачи; како и 

- други промени во работењето во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
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 
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. 

 
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 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 За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.  
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201. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 
43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија” 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 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на седни-
цата одржана на 8.2.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 12-68/16 од 14.11.2016 годи-

на за вршење на енергетска дејност снабдување со елек-
трична енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 205/16), издадена на Трговско друштво за тр-
говија и дистрибуција на гас и гасовити горива ГАС 
ТРАДЕ експорт импорт ДООЕЛ Скопје,  во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 282.11.1/16,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 12-68/16  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

202. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ 
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 17, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 
25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за произ-
водство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО 
Скопје за издавање на решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија, на седницата од-
ржана на ден 7.2.2017 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на 

ул. Иван Аговски бр.7/3, Скопје, му се издава решение 

за стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ЉУ-

ТАЧКА“ со реф.бр.326, со инсталирана моќност oд 351 

kW и со локација нa водотекот на река Љутачка, на 

КП.бр.1754/7, КО Пехчево, Општина Пехчево. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со 

седиште на ул. Иван Аговски бр.7/3, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-204; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „МХЕЦ ЉУТАЧКА“ со реф.бр.326; 

- податоци за локација на електроцентралата: нa во-

дотекот на река Љутачка, на КП.бр.1754/7, КО Пех-

чево, Општина Пехчево; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 351 

kW (една генераторска единица со моќност од 351 

kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 837.841 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

14.2.2037 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-13/17  

7 февруари 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

203. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ 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 17, 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на 

Друштвото за производство на електрична енергија 

ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје за издавање на решение 

за стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија, на седницата одржана на ден 7.2.2017 го-

дина, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на 
ул. Иван Аговски бр.7/3, Скопје, му се издава решение 
за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БРЕ-
ГАЛНИЦА“ со реф.бр.325, со инсталирана моќност од 
918 kW и со локација на водотекот на река Бреганица, 
на КП.бр.3489/2, КО Пехчево, Општина Пехчево. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со 
седиште на ул. Иван Аговски бр.7/3, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-203; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала 
„МХЕЦ БРЕГАЛНИЦА“ со реф.бр.325; 

- податоци за локација на електроцентралата: на во-
дотекот на река Бреганица, на КП.бр.3489/2, КО Пех-
чево, Општина Пехчево; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 918 
kW (една генераторска единица со моќност од 918 
kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.274.223 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.2.2037 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-15/17  

7 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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