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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
2012.

Врз основа на член 65 став 21 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
215/15), министерот за економија донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЈАВНО ОВЛАСТУВАЊЕ 
НА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДБИВАЊЕ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ  НА ЈАВНО ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на решението за доделување на јавно овластување 

на занаетчиска комора, како и формата и содржината на решението за одбивање на барањето за доделување на 
јавно овластување на занаетчиска комора. 

Член 2
Решението за доделување на јавно овластување на занаетчиска комора, се издава во А-4 формат на хартија 

во бела боја.
Формата и содржината на решението од став 1 на овој член се дадени во 
Прилог  1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
Решението за одбивање на барањето за доделување на јавно овластување на занаетчиска комора се издава 

во А-4 формат на хартија во бела боја.
Формата и содржината на решението од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој 

правилник.

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

     Бр. 15-3337/2
27 јули 2017 година                                                                          Министер за економија,
          Скопје Крешник Бектеши, с.р.



7 август 2017 Бр. 104 - Стр. 3



 Стр. 4 - Бр. 104                                                                                        7 август 2017



7 август 2017 Бр. 104 - Стр. 5

2013.
Врз основа на член 65 став 20 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

215/15), министерот за економија донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАTA И СОДРЖИНАTA НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЈАВНО ОВЛАСТУВАЊЕ

НА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за доделување на јавно овластување 

на занаетчиска комора.  

Член 2
Барањето за доделување на јавно овластување на занаетчиска комора се поднесува на образец во А-4 фор-

мат на хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

      Бр. 15-3337/3
27 јули 2017 година                                                                          Министер за економија,
         Скопје Крешник Бектеши, с.р.
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2014.
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за занает-

чиство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 215/15), министерот за економија донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА МИНИМАЛНО ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ КОИ 
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРОСТОРИИТЕ 

ВО КОИ СЕ ВРШИ ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат минимално тех-

ничките услови кои треба да ги исполнуваат простории-
те во кои се врши занаетчиска дејност. 

Член 2
Просториите во кои се врши занаетчиска дејност тре-

ба да имаат најмалку 2,5 м висина и површина од 5 м2. Во 
случај на простории со кос покрив, најмалата висина 
не треба да биде под 2,2 м. 

Член 3
Површината од просторијата наменета за движење 

на вработените треба да биде димензионирана да овоз-
можува слободно и безбедно движење на вработените. 

Член 4
Во просториите, во зависност од видот на дејноста 

и суровината која се преработува, треба да се овозмо-
жи природна или вештачка вентилација. 

Доколку во просториите, при вршењето на деј-
носта, настануваат гасови, испарувања, магла или прав 
во неподносливи количини или концентрација која не 
може да се спречи, треба да се вградат уреди за вшму-
кување и пречистување, кои ќе се постават непосредно 
над опремата која истите ги создава.

Член 5
Во просториите во кои се врши дејноста  бучавата 

треба да е во рамките на дозволените нивоа согласно 
прописите за заштита од бучава.  

Член 6
Во просториите треба, додека трае работното 

време, во склад со надворешните услови и потребите 
на вработените, да се овозможи соодветна темпера-
тура. 

Член 7
Просториите треба да бидат осветлени за да овозмо-

жат добра видливост. 
Прекинувачите на осветлувањето треба да бидат 

вградени до вратите. 

Член 8
Подот во просториите не треба да биде лизгав и да 

има нерамнини и треба да овозможи лесно одржување 
на чистотата. 

Површината на ѕидовите треба да е таква да овозмо-
жува лесно чистење. Доколку се работи за провидни ѕи-
дови или ѕидови изработени од стаклени елементи, тие 
треба да бидат направени од материјал кој при своето 
кршење не може да предизвика физички повреди.

Покривот се изработува од стандардни материја-
ли согласно прописите од областа на градежниш-
твото.

Член 9
Прозорците и осветлувањето од покривот треба да 

се опремат за да го спречат непосредното сончево зра-
чење. 

Прозорците кои се отвараат со горниот дел треба да 
имаат соодветен механизам за отварање и затварање. 

Член 10
Положбата, бројот, изведбата и димензиите на вра-

тите треба да зависат од видот на просториите и нивна-
та употреба. 

Летечките врати треба да бидат провидни или да 
имаат отвор низ кој ќе може да се обезбеди видливост. 

Член 11
Просториите треба да се опремени со мијалници за 

раце и тоалети. 
Доколку занаетчиската дејност се врши исклучиво 

од страна на занаетчијата, просториите не мора да има-
ат тоалет. 

Во зависност од природата на занаетчиската деј-
ност како и бројот на вработените, просториите треба 
да имаат и бања. 

Доколку има вработени и од двата пола (машки и 
женски), тоалетите и бањите треба да бидат одвоени.

Член 12
Подвижни скали и бескрајни ленти кои се користат 

за превоз на вработените треба да бидат така изведени 
да гарантираат сигурност во превозот. 

Подвижните скали и бескрајните ленти треба да би-
дат опремени во случај на опасност по корисникот, со 
лесно препознатлив уред за исклучување, кој треба да 
биде поставен на лесно пристапно место. 

Член 13
Рампата за утовар/истовар треба да биде широка нај-

малку 0,80 м и да има најмалку еден излез. 
Кај рампи со поголема должина од 20 м се препора-

чува на секој крај да има излез. Излезите треба да би-
дат во вид на скали или косина.

Член 14
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за исполнување на 
минимални технички услови за вршење на занаетчиска 
дејност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.87/04).

Член 15
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 15-3337/4
27 јули 2017 година         Министер за економија,

Скопје          Крешник Бектеши, с.р.
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2015.
Врз основа на член 35 став 6 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

215/15), министерот за економија донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА  ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ЧИЕ ВРШЕЊЕ НЕ Е ПОТРЕБНО СО-

ОДВЕТНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ СООДВЕТНО СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се определуваат занаетчиските дејности за чие вршење не е потребно соодветно стручно 

образование или соодветно стручно оспособување.

Член 2
Занаетчиските дејности според Националната класификација на дејности за чие вршење не е потребно соод-

ветно стручно образование или соодветно стручно оспособување се:
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Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Листата бр.4 Занаетчиски дејнос-

ти за кои не е потребно соодветно образование од Правилникот за определување на дејностите кои можат 
да ги вршат занаетчиите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/04, 14/08 и 44/09).

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

      Бр. 15-3337/5
27 јули 2017 година                                                                       Министер за економија,
           Скопје Крешник Бектеши, с.р.
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2016.
Врз основа на член 20 став 5 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

215/15), министерот за економија донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДЕЈНОСТИ КОИ ТРЕБА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ 

ВРШАТ ВО ПРОСТОРИИ

Член 1
Со овој правилник се определуваат занаетчиските дејности кои треба задолжително да се вршат во прос-

тории. 

Член 2
Занаетчиските дејности според Националната класификација на дејности кои треба задолжително да се 

вршат во простории се:
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Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за определување на 

занаетчиски дејности кои задолжително се вршат во простории („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.87/04 и 44/09).

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

       Бр. 15-3337/6
27 јули 2017 година                                                                          Министер за економија,
           Скопје Крешник Бектеши, с.р.

__________
2017.

Врз основа на член 12 став 8 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
215/15), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО ЗАНАЕТЧИСКИОТ РЕГИСТАР

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за упис во Занаетчискиот регистар.  

Член 2
Барањето за упис во Занаетчискиот регистар се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела 

боја.
Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник.

Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на барањето за донесување на решение за упис во Регистарот на занаетчии и формата и содржината на ба-
рањето за донесување на решение заради неизвршен упис во Регистарот на занаетчии односно недонесување 
на решение за одбивање на барањето за упис во Регистарот на занаетчии („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.138/11).

Член 4
 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

       Бр. 15-3337/7
27 јули 2017 година                                                                         Министер за економија,
          Скопје Крешник Бектеши, с.р.
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2018.
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за занаетчис-

тво („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
215/15), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИОТ РЕГИСТАР

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, сод-

ржината и начинот на водење на Занаетчискиот ре-
гистар.  

Член 2
Занаетчискиот регистар се води во форма на тврдо 

вкоричена книга со димензии 430 х 300 мм на еви-
денциските листови кои се поврзани и нумерирани. 
Книгата е со сини корици и на предната страна има нат-
пис од букви со златна боја: „Занаетчиски регистар“.

Евиденцискиот лист од став 1 на овој член  ги сод-
ржи следните податоци:

1. реден број;
2. регистарски број;
3. име, татково име и презиме на занаетчијата/носи-

тел на занаетчиска дозвола;
4. ЕМБГ на занаетчијата/ЕМБС на ТП на ТД;
5. адреса на живеење на занаетчијата, вршителот на 

занаетчиска дејност;
6. стручна подготовка;
7. број и датум на решението за упис/занаетчиска 

дозвола;
8. назив на фирма на занаетчијата/ТП, ТД и скратен 

назив на фирмата;
9. седиште на занаетчијата/ТП, ТД, телефон, е-mail 

адреса, WEB страна;
10. занаетчиски дејности (шифра и назив);
11. вид на занаетчиска дејност (занаетчиско произ-

водство, занаетчиски услуги, дејност на домашно и 
уметничко занаетчиство);

12. работни простории;
13. претежна занаетчиска дејност;
14. број на вработени;

15. привремено запирање со вршење на занаетчиска 
дејност, основ, број и датум на решението;

16. известување за продолжување со вршење на за-
наетчиска дејност;

17. податоци за лицето кое времено ја врши занает-
чиската дејност во случај на смрт на занаетчијата;

18. престанок на занаетчиска дејност/занаетчиска 
дозвола, основ, број и датум на решението и

19.забелешка.
Формата и содржината на Занаетчискиот регистар 

се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правил-
ник.

Член 3
Во Занаетчискиот регистар се внесуваат подато-

ците од член 2 став 2 на овој правилник, како и си-
те промени што ќе настанат по извршеното впишу-
вање.

На еден евиденциски лист од Занаетчискиот ре-
гистар се впишуваат податоци само за еден занает-
чија.

По пополнувањето на евиденцискиот лист на Зана-
етчискиот регистар се отвора нов евиденциски лист на 
кој се означува страната од Регистарот од која е из-
вршен преносот на поранешната страна, како и бројот 
на новата страна на Регистарот.

Член 4
Занаетчискиот регистар се води во пишана и елек-

тронска форма. 

Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на Регистарот на занаетчии („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 87/04).

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр. 15-3337/8
27 јули 2017 година       Министер за економија,

Скопје        Крешник Бектеши, с.р.
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2019.
Врз основа на член 12 став 9 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

215/15), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УПИС ВО ЗАНАЕТЧИСКИОТ РЕГИСТАР

И ЗАНАЕТЧИСКАТА ДОЗВОЛА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на решението за упис во Занаетчискиот регистар 

и Занаетчиската дозвола.

Член 2
Решението за упис во Занаетчискиот регистар се издава во А-4 формат на хартија во бела боја.
Формата и содржината на решението од став 1 на овој член  се дадени во Прилог 1  кој е составен дел од 

овој правилник.

Член 3
Занаетчиската дозвола се издава во А-4 формат на хартија во бела боја.
Формата и содржината на Занаетчиската дозвола се дадени во Прилог 2  кој е составен дел од овој правил-

ник.

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

      Бр. 15-3337/9
27 јули 2017 година                                                                         Министер за економија,
           Скопје Крешник Бектеши, с.р.
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2020.
Врз основа на член 12 став 10 од Законот за занаетчиство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

215/15), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО

ЗАНАЕТЧИСКИОТ РЕГИСТАР

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Решението за одбивање на барањето за упис во 

Занаетчискиот регистар.  

Член 2
Решението за одбивање на барањето за упис во Занаетчискиот регистар се издава во А-4 формат на хартија 

во бела боја.
Формата и содржината на решението од став 1 на овој член  се дадени во Прилог кој е составен дел од овој 

правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

      Бр. 15-3337/10
27 јули 2017 година                                                                        Министер за економија,
           Скопје Крешник Бектеши, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
2021.

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член  22, алинеjа 5 од Зако-
нот за енергетика  („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за ак-
цизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 
88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 
43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 
225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 
24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и 
Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и 
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 
и/или производство на нафтени деривати („Службен 
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), на седницата одржа-
на на 7.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ-

ЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни нафте-
ни деривати така што највисоките производни цени да 
изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 25,868
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 27,444

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 24,498

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 24,086

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 19,216

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што:

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа:

  
а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 62,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 63,50

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 48,00

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 37,00

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 24,197

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-
ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука.

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазу-
тот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот.

Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,050
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Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Зако-
нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дерива-
ти го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при 
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 22,004
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,700

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,150

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 8.8.2017 годи-
на и истата ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1357/1
7 август 2017 година Заменик претседател,

Скопје м-р Куштрим Рамадани, с.р.
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