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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2005. 

Врз основа на членoвите 12 став (1) и 16 став (1) од 

Изборниот законик („Службен весник на Република 

Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 

155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 

14/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16 и  

67/17), претседателот на Собранието на Република 

Македонија на 6 август 2017 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ И СОВЕТОТ 

НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ 

НА ОПШТИНИТЕ И ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА  

ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 

I 

Се распишуваат избори за членови на советите на 

општините и Советот на Градот Скопје и за градона-

чалници на општините и за градоначалник на Градот 

Скопје. 

 

II 

Изборите ќе се одржат на 15 октомври 2017 година. 

 

III 

Роковите за извршување на изборните дејствија 

почнуваат да течат од денот на објавувањето на Реше-

нието во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

IV 

Решението ќе го спроведат Државната изборна ко-

мисија, општинските изборни комисии, за Градот 

Скопје Изборната комисија на Градот Скопје и изби-

рачките одбори. 

 

V 

Ова Решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 09-2482/1 Претседател на Собранието 

6 август 2017 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2006. 

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за одлику-

вања и признанија на Република Македонија  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

48/02, 24/12 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 31.7.2017 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗ-

РАБОТКА НА  ОДЛИКУВАЊА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се овластува Друштвото за произ-

водство, промет и услуги АВЕРС КОМПАНИ ДООЕЛ 

Скопје за изработка на ордени и медали и тоа:  

а) Ордени на Република Македонија: 

- Орден на Република Македонија,  

- Орден „8 Септември“, 

- Орден „Илинден -1903 година“,  

- Орден за заслуги за Македонија и 

- Орден за воени заслуги. 

б) Медали на Република Македонија: 

- Медал за заслуги за Македонија и 

- Медал за храброст. 

 

Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за овластување на орга-

низација за изработка на одликувања на Република Ма-

кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 79/2006). 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 44-2700/1 Претседател на Владата 

31 јули 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2007. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15 и 142/16), а во врска со член 5 од Законот за 

правното наследство на Република Македонија на 

членството во Меѓународната банка за обнова и раз-

вој, Меѓународната финансиска корпорација, Меѓу-

народното здружение за развој и Мултилатералната 

агенција за гарантирање на инвестициите и за ефек-

туирање на членството на Република Македонија во 

Европската банка за обнова и развој („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.23/93), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

31.7.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ НА МЕЃУ-

НАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ-

СВЕТСКА БАНКА СО ЗАПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛ-

НИТЕЛНИ АКЦИИ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

1. Со оваа одлука се запишуваат 114 дополнителни 

акции од страна на Република Македонија во износ од 

825.143,40 УСД кои претставуваат 6% од вкупниот из-

нос на акциите кои треба да се уплатат согласно усло-

вите во Резолуцијата бр.613 „2010 Општо зголемување 

на капиталот“.  

2. Се овластува д-р Драган Тевдовски, министер за 

финансии и гувернер на Република Македонија во гру-

пацијата Светска банка - Меѓународната банка за обно-

ва и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓу-

народната финансиска корпорација и Мултилатерална-

та агенција за гарантирање на инвестициите, да го пот-

пише инструментот за запишување на акциите кај Ме-

ѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, 

пред уплатата на износот на дополнителните акции од 

точка 1 на оваа одлука. 

3. Министерот за правда ќе издаде правно мислење, 

со кое ќе ја потврди авторизацијата за запишување на 

дополнителен капитал во Меѓународната банка за об-

нова и развој-Светска банка. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за зголемување на капи-

талот на Меѓународната банка за обнова и развој – 

Светска банка со запишување на дополнителни акции 

од страна на Република Македонија, објавена во 

„Службен весник на Република Македонија“ бр.176/16. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 44-3374/1 Претседател на Владата 

31 јули 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2008. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на  31.7.2017 година до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО  

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за внатрешни работи му престанува користе-

њето на движна ствар – патничко моторно возило со 

следните карактеристики: 

- Марка Опел, тип Астра, со регистарска ознака SK 

– 9361 – AL. број на шасија W0L0AHL4898018512, 

број на мотор Z16XER20MV1829, година на производ-

ство 2008 година, работна зафатнина на моторот 1598 

cm³, сила на моторот 085,000 kw, боја на каросерија – 

БЕЛА/01. 

 

Член 2 

Движнaта ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

времено користење без надомест на Државната избор-

на комисија за период од 18 месеци од денот на влегу-

вањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Министерот за внатрешни работи склучува договор 

со претседателот на Државната изборна комисија, со 

кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 

од член 1 од оваа одлука.  
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3840/1 Претседател на Владата 

31 јули 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2009. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија на седницата одржана на 31.7.2017 година до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ЕКОНОМИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 

следната движна ствар: 

1. Патничко моторно возило: 

- марка: шкода 

- модел: октавиа  

- сила на мотор: 77 kw 

- работна зафатнина на моторот: 1598 cm3 

- број на шасија: TMBAG6NE1E0074963 

- број на мотор: CLH B24124 

- регистарска ознака: SK-6829-AE 

- боја на шасија: металик сребрена/2А 

- година на производство: 2013. 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

времено користење, без надомест на Министерството 

за економија за период од четири години од денот на  

влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со ми-

нистерот за економија, со кој се уредуваат правата и 

обврските за движната ствар од членот 1 од оваа од-

лука. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-4156/1 Претседател на Владата 

31 јули 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2010. 

Врз основа на член 36 став 6 од Закoнот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 153/13, 139/14, 196/15 и 

142/16) и член 2 став 1 од Одлуката за образување На-

ционална комисија за мало и лесно оружје („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.58/07), Владата 

на Република Македонија, на седницата,  одржана на 

31.7.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

НАЦИОНАЛНО КОНТАКТ ЛИЦЕ, ЧЛЕНОВИ И 

СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНАТА  КОМИСИЈА  

ЗА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ 

 

1. Во Решението за именување претседател, нацио-

нално контакт лице, членови и секретар на Национал-

ната комисија за мало и лесно оружје („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.22/15 и 163/16), во 

точка 1 алинејата 1 се менува и гласи: 

„- м-р Магдалена Несторовска-државен секретар во 

Министерство за внатрешни работи-претседател;“ 

Алинејата 2 се менува и гласи: 

„- Лидија Петрова - Мојсовска од Министерство за 

внатрешни работи - национално контакт лице;“  

Алинејата 4 се менува и гласи: 

„- Душко Иванов од Министерство за внатрешни 

работи - член;“ 

Алинејата 8 се менува и гласи: 

„- Горанчо Наќевски  од Министерството за внат-

решни работи - член;“ 

Алинејата 10 се менува и гласи: 

„- Кире Стојчески од Министерството за внатрешни 

работи - член;“ 

По алинејата 12 се додава нова алинеја 13 која 

гласи: 

„- Арсим Елези од Министерството за внатрешни 

работи – член;“ 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 44-3184/1 Претседател на Владата 

31 јули 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2011. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 43 став 2, а во врска со член 4 став 1 точка 22 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 21.07.2017 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА 

И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕ-

ШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО 

ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ 

СО БИОГОРИВА - ТРГОВИЈА СО ЕКСТРАЛЕСНО  

МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1) 

 

1. Лиценцата за вршење енергетска дејност трговија 

на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-

ва и горива за транспорт - трговија на големо со Ек-

стралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), издадена со 

Одлука Уп1 Бр. 07-17/10 од 01.11.2010 година на 

Друштвото за производство, трговија и транспорт ШИ-

МОВ ТРАНСПОРТ И КОМПАНИ ДОО експорт-им-

порт с.Богородица-Гевгелија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 144/10), се менува по службе-

на должност. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетска дејност трговија на големо со 

сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт - трговија на големо со Екстралесно масло за 

домаќинство (ЕЛ-1), се утврдени во пречистениот тек-

ст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на енергетска деј-

ност трговија на големо со сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на 

големо со Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)“ 

кој што е составен дел на оваа Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

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

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 07-17/10  

21 јули 2017 година Претседател 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-

ВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФ-

ТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА 

ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕК-

СТРАЛЕСНО  МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1) 

 

1. Име и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за производство, трговија и транспорт 

ШИМОВ ТРАНСПОРТ И КОМПАНИ ДОО експорт-

импорт с.Богородица-Гевгелија, со седиште на ул.Гра-

ничен премин Богородица, с.Богородица, Гевгелија, 

Република Македонија.  

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени 

деривати, биогорива и горива за транспорт - трго-

вија на големо со Екстралесно масло за дома-

ќинство (ЕЛ-1). 

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

1 ноември 2010 година 

 

4. Период на важење на лиценцата: 

10 години 

 

5. Датум до кога важи лиценцата:  

1 ноември 2020 година 
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6. Евидентен број на издадената  лиценца: 

НД - 17.03.1/10.2/17 

 

7. Број на деловниот субјект – 5880998 

 

8. Единствен даночен број – 4006004116650 

 

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за 

вршење на дејноста трговија на големо со сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт.  

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 

се смета купување од земјата и странство на Екстралес-

но масло за домаќинство (ЕЛ-1), заради натамошна 

продажба на трговци, преработувачи или потрошувачи 

во земјата и странство. 

 

10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 

објектите, постројките, опремата и инсталациите  

За вршење на енергетската дејност ќе се користи 1 

резервоар за складирање на нафтениот дериват Екстра 

лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), со волумен од 100 

м3, кои ШИМОВ ТРАНСПОРТ И КОМПАНИ ДОО го 

има земено под закуп од Друштвото за производство, 

трговија и транспорт ШТ ДОО експорт-импорт Бог-

данци, а е лоцирано на Регионалниот пат Гевгелија-

Богданци, месност Трнка; 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-

ловните простори и простории во кои се врши трго-

вија со  Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) 

на големо, во секое време да ги исполнуваат пропи-

шаните минимално-техничките услови за вршење на 

дејноста.   

Носителот на лиценцата е должен во секое време да 

поседува или да има обезбедено право на користење на 

склад во кој се складира нафтениот дериват, со капаци-

тет определен со прописите со кои се уредува трговија-

та со нафтени деривати на големо.  

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-

гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 

на расположивиот  капацитет за складирање на нафте-

ниот дериват, најдоцна во рок од 30 дена по настаната 

промена. 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Дејноста трговија на големо со сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 

трговија на големо со Екстралесно масло за дома-

ќинство (ЕЛ-1), носителот на лиценцата може да ја 

врши на територијата на Република Македонија и во 

странство. 

 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт; 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-

вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-

ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 

за транспорт,  заштита на конкуренцијата, заштита на 

потрошувачите, заштита на животната средина, живо-

тот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 

стандарди за работа на енергетските објекти и опрема; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон, а особено Правил-

никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и 

Правилникот за следење на функционирањето на енер-

гетските пазари. 

 

13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди 

со кои се уредува сметководственото работење на 

претпријатието: да изготвува финансиски извештаи 

кои ќе обезбедат информации за средствата, об-

врските, капиталот, приходите и расходите со резул-

татите од работењето, како и паричните текови на 

претпријатието, како и  
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- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави Годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт - Екстралесно 

масло за домаќинство (ЕЛ-1), во текот на извештајната 

година;  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 

од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови, 

- применетите сметководствени политики, 

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 

и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценци; 

3. преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност, 

- 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, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба; 

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-

тајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност;  

6. 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; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-

вештајната година; и  

8. бизнис план за тековната година. 

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност. 

 

16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-

ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 

во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата, 

увид во целокупната документација на носителот на 

лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-

кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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