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3118. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  ПРЕСТАНУВА-
ЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИС НА 
НАСЕЛЕНИЕТО,  ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2011 ГОДИНА 

 
Се прогласува Законот за  престанување на важење 

на Законот за попис на населението, домаќинствата и 
становите во Република Македонија, 2011 година, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 15 октомври 2011 година. 

  
  Бр. 07- 4294/1                                Претседател 

15 октомври 2011 година       на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМА-
ЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА, 2011 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со овој закон престанува да важи Законот за попис 

на населението, домаќинствата и становите во Репуб-
лика Македонија, 2011 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 156/10 и 36/11). 

 
Член 2 

Правните акти и дејствијата донесени и преземени 
согласно со Законот за попис на населението, дома-
ќинствата и становите во Република Македонија, 2011 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
број 156/10 и 36/11),  престануваат да произведуваат 
правни последици.  

 
Член 3 

Пописниот материјал собран за време на спроведу-
вање на пописот Државниот завод за статистика ќе го 
уништи согласно со прописите за класифицирани ин-
формации. 

 
Член 4 

Направените трошоци во врска со спроведувањето 
на пописот до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон ќе се исплатат од Државниот завод за статистика. 

За исплатените средства од ставот 1 на овој член 
Државниот завод за статистика, во рок од три месеци 
од влегувањето во сила на овој закон, ќе поднесе изве-
штај на Владата на Република Македонија.  

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR SHFUQIZIM TË LIGJIT PËR REGJISTRIMIN E 
POPULLSISË, EKONOMIVE FAMILJARE DHE 
BANESAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË, 2011 

 
Neni 1 

Me këtë ligj shfuqizohet Ligji për regjistrimin e 
popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në 
Republikën e Maqedonisë, 2011 ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 156/10 dhe 36/11). 

Neni 2 
Aktet dhe veprimet juridike të miratuara dhe të marra 

në pajtim me Ligjin për regjistrimin e popullsisë, 
ekonomive familjare dhe banesave në Republikën e 
Maqedonisë, 2011 ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 156/10 dhe 36/11), pushojnë të 
prodhojnë pasoja juridike. 

 
Neni 3 

Materialin e regjistrimit të grumbulluar në kohën e 
realizimit të regjistrimit, Enti Shtetëror i Statistikës do ta 
asgjësojë në pajtim me dispozitat për informata të 
klasifikuara. 

 
Neni 4 

Shpenzimet e bëra lidhur me realizimin e regjistrimit 
deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të paguhen 
nga Enti Shtetëror i Statistikës. 

Për mjetet e paguara nga paragrafi 1 i këtij neni, Enti 
Shtetëror i Statistikës në afat prej tre muajsh nga hyrja në 
fuqi të këtij ligji, do të parashtrojë raport në Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3119. 

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 4.10.2011 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

КРИВОГАШТАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движни ствари (возила), со следните кара-
ктеристики: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на општината 
Кривогаштани. 

Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Кривогаштани, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од членот 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр. 51-4111/1                    Претседател на Владатa                  
4 октомври 2011 година        на Република  Македонија, 
          Скопје         м-р Никола Груевски, с.р. 



15 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 143 - Стр. 3 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3120. 
Врз основа на член 51 став 4 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07 и 18/11), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
СТАПКАТА ЗА ВРЕМЕНА ПРЕНАМЕНА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ, ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО 

И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за постапката за времена пренаме-

на на земјоделското земјиште, формата и содржината 
на образецот на барањето и потребната документација 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
94/11), во членот 3 по ставот 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

“Доколку нема склучен договор за детални геоло-
шки истражувања и геодетски елаборат за посебни на-
мени за земјиштето во експлоатационото поле со нуме-
рички податоци за катастарските парцели кои влегува-
ат во експлоатационото поле кон барањето за издавање 
на позитивно мислење за времена пренамена на земјо-
делско земјиште за експлоатација на минерални суро-
вини се доставува список со катастарски индикации за 
сопственоста на земјиштето. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во  “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 
 
           Бр.22-9400/2                Министер за земјоделство, 
13 октомври 2011 година      шумарство и водостопанство, 

        Скопје                          Љупчо Димовски с.р. 
__________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3121. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија, врз основа на член 158 став 4 точка ж, а во 
врска со членовите 161 и 184 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010) и членовите 3 и 
6 од Правилникот за времето и начинот на обелодену-
вање на ценовно чуствителни информации на акцио-
нерските друштва со посебни обврски за известување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
110/2006 и бр. 66/2008), како и врз основа на член 1 
став 2 од Законот за хартии од вредност, а во врска со 
член 231 став 2 од Законот за општа управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
38/2005, 110/2008 и 51/2011), постапувајќи по Барање-
то бр. 03-10050 на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје за 
ослободување од обврската за обелоденување на одре-
дени информации, поднесено на ден 01.6.2011 година и 
дополнето на ден 27.6.2011 година, на продолжението 
на седницата одржано на ден 29.9.2011 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Барањето бр.03-10050 на НЛБ Тутунска Банка 

АД Скопје за ослободување од обврската за обелодену-
вање на одредени информации – судскa постапкa во 
тек чија вредност изнесува најмалку 5% од вредноста 
на капиталот на банката, поднесено на ден 1.6.2011 го-
дина и дополнето на ден 27.06.2011 година, СЕ ОДБИ-
ВА КАКО НЕОСНОВАНО.  

2. Се задолжува НЛБ Тутунска Банка АД Скопје ка-
ко друштво со посебни обврски за известување, да ги 
достави податоците до Комисијата за хартии од вред-
ност кои се однесуваат на судската постапка во тек чи-
ја вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на ка-
питалот на банката, предмет на Барањето од точка 1 на 
ова решение, согласно член 158 став 4 точка ж од Зако-
нот за хартии од вредност и член 3 став 1 алинеја 11 од 
Правилникот за времето и начинот на обелоденување 
на ценовно чуствителни информации на акционерските 
друштва со посебни обврски за известување и истите 
да ги објави.  

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и изјавената жалба не го одлага негово-
то извршување. 

4. Решението ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија”.  

УП1Број 07-64         Комисија за хартии од вредност  
29 септември 2011 година   на Република Македонија 

   Скопје                                    Претседател, 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
3122. 

Врз основа на член 9, член 12 и член 16 од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.95/2005, бр.25/2007, бр.07/2008 и 
57/2010 година), Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија постапувајќи по Барањето на 
Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје за давање одо-
брение за издавање на хартии од вредност по пат на 
јавна понуда поднесено на ден 16.6.2011 година, на 
седницата одржана на ден  28.9.2011 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
1. На Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје се дава 

одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност по пат на јавна понуда - втора емисија на 60.000 
обични акции во износ од 3.720.000 денари.  

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 03-65/9 од 
13.5.2011 година за зголемување на основачкиот капи-
тал на Брокерската куќа Еурохаус АД Скопје, со еми-
сија на обични акции по пат на јавна понуда- II-(втора) 
емисија донесена на Собранието на акционери одржа-
но на ден 13.05.2011 година.  

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 
1 на ова Решение е должен во рок од 8 дена од реализацијата 
на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основ-
ната главнина во трговскиот регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот на хар-
тии од вредност во рок од три работни дена од денот на 
уписот на зголемувањето на основната главнина во тр-
говскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
УП1Број 07-83         Комисија за хартии од вредност  

28 септември 2011 година  на Република Македонија 
   Скопје                                    Претседател, 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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3123. 
Врз основа на член 9, член 25 и член 27 од Законот 

за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008 и 
бр.57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија, постапувајќи по Барањето бр. 01-
313 од 14.09.2011 година на Прехрамбена Индустрија 
Благој Ѓорев АД Велес, за одобрување на продажба на 
сопствени акции по пат на приватна понуда, на продол-
жението на седницата одржано на ден 29.9.2011 година 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 
СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА 

ПОНУДА 
 
1. На Прехрамбена Индустрија Благој Ѓорев АД Ве-

лес се дава одобрение за продажба на сопствени акции 
по пат на приватна понуда и тоа 60.753 обични акции 
во вкупна продажна вредност од 24.301.200 денари сог-
ласно Одлуката бр. 02-234/17 од 16.06.2011 година за 
продажба (отуѓување) на  сопствени акции од основач-
ката емисија по пат на приватна понуда, усвоена на Со-
бранието на акционери на ПИ Благој Ѓорев АД Велес, 
одржано на 16.06.2011 година 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-234/17 од 
16.06.2011 година за продажба (отуѓување) на  сопстве-
ни акции од основачката емисија по пат на приватна 
понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен веднаш, но не подоц-
на од три работни дена, по истекот на рокот за реализа-
ција на приватната понуда, да ги пријави за упис во де-
позитарот на хартии од вредност промените на сопс-
твеноста на акциите настанати како резултат на реали-
зацијата на приватната понуда на сопствени акции.  

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на промените во акционерската 
книга која се води во депозитарот за хартии од вред-
ност до Комисијата за хартии од вредност да достави 
доказ дека е извршен упис на промените. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП1Број 07-85         Комисија за хартии од вредност  

29 септември 2011 година  на Република Македонија 
   Скопје                                    Претседател, 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
3124. 

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 
на член 101 од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 95/05, 25/07; 
07/2008 и 57/2010) постапувајќи по Барањето на Цен-
трална кооперативна банка АД Скопје од 6.7.2011 го-
дина, на седницата одржана на ден 29.9.2011 година 
донесе  

        
Р Е Ш Е Н И Е 

  
1. Се дава согласност за именување на Маја Ива-

новска Стефановски, дипломиран економист, за дире-
ктор на Служба за работа со хартии од вредност на 
Централна кооперативна банка АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Маја Ивановска 
Стефановски за директор на Служба за работа со хар-
тии од вредност на Централна кооперативна банка АД 
Скопје, се дава за период од (4) четири години.   

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Број УП1 08-72        Комисија за хартии од вредност  

29 септември 2011 година  на Република Македонија 
   Скопје                                    Претседател, 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
3125. 

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 и 57/2010), постапу-
вајќи по барањето бр.УП1-08-80 од 26.8.2011 година 
Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата 
одржана на ден 29.9.2011 година го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на Зоран Христовски од Скопје. 
2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на Зоран Христовски се дава за период од пет го-
дини од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Зоран Христовски престанува да важи и пред 
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во 
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии 
од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Број УП1 08-80          Комисија за хартии од вредност  

29 септември 2011 година   на Република Македонија 
     Скопје                                   Претседател, 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
3126. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија врз основа на член 114 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија”, бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), 
а постапувајќи по Барањето бр. 08-1658/1 од 4.7.2011 
година, на седницата одржана на ден 29.9.2011 година 
го донесе следното 

   
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Емилија Брљамова, издадена со Решение бр. 07-1938/4 
од 5.10.2006 година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Емилија Брљамова се дава за период од пет години од 
денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Емилија Бр-
љамова престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Број 08 УП1-86           Комисија за хартии од вредност  

29 септември 2011 година   на Република Македонија 
    Скопје                                   Претседател, 
                                Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3127. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за 
условите, начинот и постапката за издавање, менување 
и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти („Службен весник на РМ“, бр. 31/09), постапувајќи 
по барањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица, за издавање 
на  лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт, на седницата одржана на 12.10.2011 годи-
на,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА 
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И  
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО 

(ЕЛ-1), ЕУРОДИЗЕЛ БС И ЕУРОСУПЕР БС 95 
 
1. На Друштво за производство, трговија и услуги 

МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица, му се издава лиценца 
за вршење на енергетска дејност Трговија со сурова на-
фта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
порт – Екстра лесно масло  (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еу-
росупер БС 95.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
порт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на 
енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра 
лесно масло     (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 
95 “ 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-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

  
  УП1 Бр. 11-56                                 Претседател, 

 12 октомври 2011 година             Димитар Петров, с.р. 
      Скопје                                                                                                       
 
                                                                     ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВА-
ТИ, БИОГОРИВА И  ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – 
ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО (ЕЛ-1), ЕУРОДИЗЕЛ БС  

И ЕУРОСУПЕР БС 95 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги МИН-

КА ОИЛ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул.Климент 
Охридски бб Струмица, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биого-

рива и горива за транспорт - Екстра лесно масло (ЕЛ-
1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.   

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
12 октомври 2011година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 

5. Датум до кога важи лиценцата:  
12 октомври 2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 33.03.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 6681840 
 
8. Единствен даночен број – 4027011513999 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
 Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно 
масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Екстра 
лесно масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, 
заради натамошна продажба на трговци, преработува-
чи 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 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
6 резервоари со волумен од по 50 м3 меѓусебно поврза-
ни, односно 3 резервоари од по 100 м3, кои се  намене-
ти за складирање на Екстра лесно масло за домаќинс-
тво (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС95.  Друштво 
за производство, трговија и услуги МИНКА ОИЛ ДО-
ОЕЛ Струмица  резервоарите ги има земено под закуп 
од МИНКА-ДА ДООЕЛ-Струмица, а се лоцирани на 
КП бр.6399/8 во КО Струмица, Општина Струмица. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросу-
пер БС 95, во секое време да ги исполнуваат пропиша-
ните минимално-техничките услови за вршење на деј-
носта.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат нафтени деривати, биого-
рива и горива за транспорт, со капацитет определен со 
прописите со кои се уредува трговијата со Екстра лес-
но масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на на-
фтени деривати, биогорива и горива за транспорт, нај-
доцна во рок од 30 дена по настаната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно 
масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, носи-
телот 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; 
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- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување, продолжување и одземање нa лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени сме-

тки, забрана за меѓу-субвенционирање  
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, капита-
лот, приходите и расходите со резултатите од работење-
то, како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт – Екстра лес-
но масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС95, во 
текот на извештајна година, презентирани согласно Та-
белата 1, која е составен дел на оваа лиценца. 

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 стандар-
ди,и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца,  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, 
за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

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

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- 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 дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли.  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

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 Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра 
лесно масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС95, 
презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел 
на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден 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 условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

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

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за условите, начинот и по-
стапката за издавање, менување, продолжување и одзе-
мање нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  
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3128. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на  член 22 став 1 алинеја 16 и 
член 41 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 16/11 и бр. 136/11), на сед-
ницата одржана на 12.10.2011 година, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ 

ДЕЈНОСТИ 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет на уредување 
 

Член 1 
 
 (1)  Со Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности (во понатамошниот текст Правил-
ник)  се уредуваат: 

1) условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување, пренесување, суспендирање, 
одземање и престанување на важноста на лиценцата; 

2) времетраењето на лиценцата и на времената ли-
ценца; 

3) формата и содржината на лиценците (и на време-
ната лиценца); 

4) обрасците што се употребуваат во постапката за 
издавање, менување, продолжување, пренесување сус-
пендирање, одземање и престанување на важноста на 
лиценцата; 

5) следењето и контролата на начинот на исполну-
вање на обврските содржани во лиценцата и другите 
обврски што произлегуваат од Законот за енергетика и 
подзаконските акти донесени врз основа на овој закон  
и 

6) други прашања поврзани со лиценците. 
 

Начела на постапката 
 

Член 2 
(1) Постапката за издавање, менување, продолжува-

ње, пренесување, суспендирање, одземање и престану-
вање на важноста на лиценцата како и постапката на 
контролата на начинот на исполнување на обврските 
содржани во лиценцата  се  засновува на начелата на: 

- јавност; 
- објективност; 
- недискриминаторност; 
- транспарентност; 
- ефикасност и 
- економичност. 
 

Енергетски дејности кои што се вршат врз основа 
на лиценца 

 
Член 3 

(1)  Дејности од областа на енергетиката кои се вр-
шат врз основа на лиценца издадена од Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија (во 
понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енерге-
тика) се: 

1) пренос на електрична енергија; 
2) организирање и управување со пазарот на еле-

ктрична енергија; 
3) дистрибуција на електрична енергија; 
4) пренос на природен гас; 
5) управување со систем за пренос на природен гас; 
6) дистрибуција на природен гас; 
7) дистрибуција на топлинска енергија; 
8) снабдување во краен случај со електрична енер-

гија; 
9) снабдување во краен случај со природен гас;   

10) производство на електрична енергија; 
11) снабдување со електрична енергија; 
12) трговија со електрична енергија; 
13) снабдување со природен гас; 
14) трговија со природен гас; 
15) производство на топлинска енергија; 
16) снабдување со топлинска енергија; 
17) преработка на сурова нафта и производство на 

нафтени деривати; 
18) производство на биогорива; 
19) производство на горива наменети за транспорт 

со намешување на фосилни и биогорива; 
 20)транспорт на сурова нафта или нафтени дерива-

ти преку нафтоводи, односно продуктоводи; 
21) складирање на сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива наменети за  транспорт;  
22) трговија со сурова нафта, нафтени деривати, би-

огорива и горива за транспорт; и 
23) снабдување со елeктрична енeргија на тарифни 

потрошувачи; и 
24) снабдување со природен гас на тарифни потро-

шувачи.  
Член 4 

 (1) На едно правно лице може да му се издаде една 
лиценца за вршење на повеќе енергетски дејности од 
член 3  став 1 на овој Правилник во следните случаи: 

- производство на електрична и топлинска енергија 
во постројки за комбинирано производство на еле-
ктрична и топлинска енергија; 

- производство, дистрибуција и снабдување со топ-
линска енергија добиена од геотермални извори; 

- производство, дистрибуција и снабдување со топ-
линска енергија во систем со вкупна инсталирана моќ-
ност помала од 80 MW. 

(2) На едно правно лице по негово барање може да 
му се издадат повеќе  лиценци за вршење на иста енер-
гетска дејност од член 3 став 1 на овој Правилник, кога 
дејноста ја врши преку енергетски објекти кои претста-
вуваат засебни техничко-технолошки целини. 

(3)  На едно правно лице по негово барање може да му 
се издадат лиценци за вршење на енергетските дејности 
дистрибуција на електрична енергија, снабдување со еле-
ктрична енергија и снабдување во краен случај со еле-
ктрична енергија, доколку на дистрибутивниот систем се 
приклучени помалку од 100.000 потрошувачи. 

(4)  На едно правно лице по негово барање може да 
му се издадат лиценци за вршење на енергетските деј-
ности дистрибуција на природен гас, снабдување со 
природен гас и снабдување во краен случај со приро-
ден гас, доколку на дистрибутивниот систем се прик-
лучени помалку од 100.000 потрошувачи. 

 
Обврска за поседување на лиценца 

 
Член 5 

(1)  Секое правно лице за да врши некоја од енер-
гетските дејности од член 3 на овој Правилник е долж-
но да поседува лиценца издадена од Регулаторната ко-
мисија за енергетика за вршење на секоја од наведени-
те енергетски дејности, освен во случаите од член 4 на 
овој Правилник. 

 
Потребни предуслови за поседување на лиценца  
за вршење на регулирани енергетски дејности  

Член 6 
            
(1)  За вршење на регулирани енергетски дејности 

правните лица  можат да се стекнат со лиценца ако се: 
- домашни трговски друштва и јавни претпријатија 

регистрирани во Република Македонија; 
- странски лица кои основале трговско друштво ре-

гистрирано во Република Македонија;   
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Времетраење на лиценцата за вршење  
на енергетските дејности 

 
Член 7 

(1) Времетраењето на лиценцата го определува Ре-
гулаторната комисија за енергетика  во согласност со 
роковите определени со закон, а во зависност од видот 
на енергетската дејност, основните средства потребни 
за извршување на енергетската дејност, времетраењето 
на правото за користење на соодветниот енергетски ре-
сурс, обврската за обезбедување на јавна услуга, како и 
барањето на вршителот на енергетската дејност.   

(2) За енергетските дејности кои што се однесуваат 
за вршење на производство, пренос, дистрибуција на 
одделни видови енергија и енергенти како и управува-
ње со системи за пренос и дистрибуција на одделни ви-
дови енергија и енергенти, времетрањето на лиценцата 
може да биде од 3 до 35 години, додека за останатите 
енергетски дејности времетраењето на лиценцата може 
да биде од 3 до 10 години. 

  
Подрачје на вршење на енергетска дејност 

 
Член 8 

(1) На определено подрачје на територијата на Ре-
публика Македонија, на подрачје или на дел од подрач-
јето на одделна општина или градот Скопје, само еден 
лиценциран вршител  може да врши дејност за: 

- дистрибуција на природен гас; 
- дистрибуција на топлинска енергија;  
- дистрибуција на топлинска енергија добиена од 

геотермални извори.  
 

Енергетски дејности за кои не е потребна лиценца 
 

Член 9 
(1)  Лиценца не е потребна за: 
- производство на електрична или топлинска енер-

гија наменето за сопствена потрошувачка, при што не 
се користи соодветен енергетски систем; 

- пренесување на електрична енергија или природен 
гас преку директни водови; 

- складирање на нафтени деривати, биогорива и/или 
горива за транспорт наменети за сопствена потрошу-
вачка; 

- складирање на нафтени деривати и горива за 
транспорт во објектите за трговија на мало; 

- трговија на мало со нафтени деривати и горива за 
транспорт и трговија со течен нафтен гас во садови под 
притисок; 

- трговија со природен гас во случаите кога за 
транспорт на природен гас не се користи систем пренос 
или дистрибуција на природен гас. 

 
II. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

 
Информирање за условите, начинот, постапката и 
потребните документи за издавање на лиценца 

 
Член 10 

 (1)  Правните и физичките лица кои што се заинте-
ресирани за отпочнување на постапката за добивање на 
лиценца можат да се обратат до Регулаторната комиси-
ја за енергетика со барање за добивање на детални ин-
формации за условите, начинот, постапката и потреб-
ната документација за издавање на лиценци за вршење 
на енергетска дејност.       

(2) Барањето за информации од став 1 на овој член 
може да се поднесе во архивата на Регулаторната ко-
мисија за енергетика во писмена форма или да се до-
стави во електронска форма (телефакс или електронска 
пошта).  

(3) Со доставувањето на барањето за информации 
не отпочнува постапката за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност. 

 
Содржина на барањето за информации 

 
Член 11 

(1)  Барањето за информации треба особено да го 
содржи следното: 

- име на правното или физичкото лице и општи по-
датоци на барателот (адреса, телефон,електронска по-
шта, факс, податоци за лицето за контакт, итн.); 

- име и презиме на одговорното лице во правното 
лице; 

- енергетската дејност која што се планира да се вр-
ши и 

- краток опис за причините поради кои се бара из-
давање на лиценца. 

(2) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 
5 дена од денот на добивање на барање за информации, 
ќе му одговори на барателот во писмена форма:  

- за условите, начинот и постапката за издавање на 
лиценца како и на начинот на кој можат да станат до-
стапни потребните формулари кои се приложуваат кон 
барањето за издавање на лиценца,  

- за потребната документација која што треба да ја 
приложи кон барањето за издавање на лиценца за енер-
гетската дејност која што се планира да се врши. 

 
Поднесување на барање за издавање на лиценца  

за вршење на енергетска дејност 
 

Барател на лиценца 
 

Член 12 
(1) Секое правно лице регистрирано во Централни-

от регистар на Република Македонија    може да доста-
ви барање за добивање на лиценца за вршење на енер-
гетската дејност согласно Законот за енергетика (во по-
натамошниот текст: барател). 

(2) Ако основачот на барателот е странско лице, во 
постапката за оценување на исполнувањето на услови-
те за добивање на лиценца, Регулаторната комисија за 
енергетика може:  

- да побара од основачот да достави препорака од 
соодветното регулаторно тело или друг надлежен ор-
ган од земјата каде што е основан; и/или 

- непосредно да соработува со соодветното регула-
торно тело или друг надлежен орган од земјата каде 
што е основан основачот, односно од земјите каде што 
има добиено лиценца за вршење на соодветната енер-
гетска дејност. 

 
Надоместок на трошоците за издавање на лиценца 

 
Член 13 

(1) Кон барањето за издавање на лиценца од член 
12 од овој Правилник, барателот задолжително треба 
да приложи доказ дека на сметка на Регулаторната ко-
мисија за енергетика е уплатен неповратен паричен на-
доместок за трошоците направени во постапката за из-
давање на лиценца во нето износ од 500 Евра во денар-
ска противвредност, по средниот курс на Народната 
банка на Република Македонија на денот на поднесува-
њето на барањето за издавање на лиценца. 

 
 
Содржина на барањето за издавање на лиценца 

 
Член 14 

(1) Барањето за издавање на лиценца содржи: 
- писмено образложение на барателот за целите за 

стекнување на лиценца кое треба на јасен и недвосмис-
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лен начин да ги содржи намерите за стекнување на ли-
ценца и описот на енергетската дејност за чие што вр-
шење барателот бара да добие лиценца; 

- пополнет образец за издавање на лиценцата заве-
рен со потпис и печат на барателот (Образец БЛ, содр-
жан во Прилог 2 кој што е составен дел од овој Пра-
вилник);  

- потребна документација во зависност од лиценца-
та која што се бара, наведена во член 16 на овој Пра-
вилник, како и посебната документација од Прилог 1 
(со проект) кој што е составен дел на овој Правилник, 
во зависност од видот на дејноста, доколку поинаку не 
е утврдено со овој Правилник;  

- изјава за веродостојноста на податоците и прило-
жената документација, потпишана од лицето овластено 
за застапување на барателот запишано во Централниот 
регистар на Република Македонија, од Прилог 3 кој 
што е составен дел на овој Правилник. 

- изјава за временскиот период за кој се бара изда-
вањето на лиценцата; и 

- доказ дека е платен надоместокот од член 13 на 
овој Правилник.  

 
Поднесување на барање 

 
Член 15 

(1) Барањето за издавање на лиценца се поднесува 
до Регулаторната комисија за енергетика во два приме-
рока во писмена форма. Едниот примерок на докумен-
тацијата треба да биде оригинал или фотокопија на 
оригиналот заверена од нотар. Вториот примерок на 
документацијата, која што може да биде фотокопија на 
оригиналот или на фотокопијата заверена од нотар, 
треба да биде заверена со потпис и печат од барателот.  

(2) Еден примерок од изјавата за веродостојност ка-
ко и пополнетиот БЛ образец се доставуваат и во еле-
ктронска - скенирана форма на оригиналот на овие до-
кументи.  

(3)  Барателот е должен да ги определи и посебно 
да ги означи документите кои што се од доверлив кара-
ктер, во спротивно ќе се смета дека доставените доку-
менти во постапката за издавање на лиценца не се од 
доверлив карактер. 

 
Потребна документација 

 
Член 16 

(1) Барателот е должен кон барањето за издавање на 
лиценца да ги достави следните документи:  

 
За основање и регистрација  
1) решение за упис во Централниот регистар на Ре-

публика Македонија; 
2) основачки акт и/или статут; 
 
За технички квалификации 
1) доказ за правото на сопственост или правото на 

користење на земјиштето, и основните средства со кои 
ја врши дејноста, при што времетраењето на правото 
на користење да не биде пократок од три години од де-
нот на поднесување на барањето за издавање на лицен-
ца; 

2) договор за концесија ако дејноста се врши со ко-
ристење на природно богатство или договор за конце-
сија за јавна услуга, односно доказ за правото за кори-
стење на природното богатство во согласност со закон; 

3) организациона структура на барателот и подато-
ци со број на извршители во пооделни сектори, како и 
податоци за бројот, образованието и стручната оспосо-
беност на лицата кои што раководат со енергетскиот 
објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и 
постројки со кои се врши дејноста; 

4) проект (основен или изведбен), одобрение за гра-
дење, извештај за извршен технички преглед и доку-
мент за ставање во употреба согласно закон и/или ов-
ластување за изградба на енергетски објект издадено 
од соодветен орган согласно закон;  

5) решенија, односно записници од последните из-
вршени инспекциски надзори од страна на надлежните 
инспекциски органи за енергетски дејности трговија и 
складирање на нафта и нафтени деривати; 

6) ако барателот во вршењето на енергетската деј-
ност има обврска за обезбедување на јавна услуга, опис 
на подрачјето каде што ќе се врши дејноста со вклуче-
ни релјефни, демографски, економски, инфраструктур-
ни и други показатели, вклучувајќи задолжително гео-
графски односно топографски карти и копија од ката-
старскиот план. 

 
За финансиска состојба 
1) изјава од барателот за сопственичката структура 

на капиталот на друштвото со податоци и детален опис 
за учество на барателот во други трговски друштва и 
учество на други трговски друштва во друштвото на 
барателот; 

2) потврда за бонитет на барателот издадена од над-
лежен орган; 

3) уверение од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци и други јавни давачки пропишани со закон; 

4) финансиски извештаи изготвени согласно со ва-
жечката законска регулатива за последните три години, 
со извештаи од овластен ревизор за извршената реви-
зија ако обврската за ревизија е утврдена со закон;  

5) потврда дека не е отворена постапка за стечај и 
ликвидација. 

 
За непостоење на правни пречки за вршење на 

енергетската дејност               
 
1) потврда/уверение дека против Барателот и лице-

то/лицата овластено за застапување запишано во Цен-
тралниот регистар на Република Македонија:  

а) не е изречена прекршочна санкција – забрана за 
вршење на професија, дејност и должност 

б) не е осуден за сторено кривично дело. 
 

Постапување и одлучување по барањето 
 

Член 17 
(1) Постапката за издавање на лиценца отпочнува со 

денот на приемот на барањето за издавање на лиценца во 
архивата на Регулаторната комисија за енергетика. 

(2) Поднесеното барањето за издавање на лиценца 
задолжително се заведува во Деловодникот на Регула-
торната комисија за енергетика и се составува запис-
ник за примена документација, со потпис и печат од 
Регулаторната комисија за енергетика и од барателот. 

(3) Во постапката за издавање на лиценца Регула-
торната комисија за енергетика може, по потреба, да 
ангажира стручни организации, институции и истакна-
ти експерти, за што донесува соодветен заклучок кој 
што се доставува до барателот.  

(4) Во постапката за издавање на лиценца, Регула-
торната комисија за енергетика, како и лицата кои што 
се ангажирани согласно став (3) од овој член и за што 
имаат добиено посебно овластување од Регулаторната 
комисија за енергетика, имаат право да вршат увид на 
лице место заради утврдување на фактичката состојба 
и проверка на веродостојноста на документацијата која 
била поднесена од страна на барателот, како и на друга 
документација потребна за издавање на лиценцата. 
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Разгледување на барањето од формален аспект 
 

Член 18 
(1) По добивањето на барањето, Регулаторната ко-

мисија за енергетика утврдува дали е доставена по-
требната документација за издавање на лиценца како и 
тоа дали документацијата е доставена на пропишан на-
чин и форма. 

(2) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 
8 дена од денот на приемот на барањето ќе донесе зак-
лучок за тоа дали се исполнети условите од став 1 на 
овој член.  

(3) Еден примерок од заклучокот од став 2 од овој 
член, Регулаторната комисија за енергетика доставува 
до барателот.  

 
Постапување со формалните недостатоци  

на барањето 
 

Член 19 
(1) Ако Регулаторната комисија за енергетика утвр-

ди дека барањето има формални недостатоци односно 
не е доставена потребната документација наведена во 
член 16, од овој Правилник, како и посебната докумен-
тација од Прилог 1 кој што е составен дел на овој Пра-
вилник, и/или документите не се доставени на начин 
пропишан со овој Правилник, ќе донесе заклучок со кој 
се утврдува дека барањето е нецелосно. 

(2) Во заклучокот од став 1 на овој член, Регулатор-
ната комисија за енергетика ќе му укаже на барателот 
за формалните недостатоци и ќе му определи рок во 
кој треба да се отстранат утврдените недостатоци во 
барањето.  

(3) Рокот од став 2 на овој член не може да биде по-
долг од 15 дена од денот на доставување на заклучо-
кот. 

(4) Ако барателот не ги отстрани недостатоците во 
рокот определен во заклучокот од став 2 на овој член 
Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе реше-
ние за отфрлање на барањето како нецелосно.   

 
Постапување со уредно барање 

 
Член 20 

(1) Ако Регулаторната комисија за енергетика утвр-
ди дека барањето нема формални недостатоци, ќе доне-
се заклучок за уредност на барањето и продолжување 
на постапката во согласност со одредбите од овој Пра-
вилник.  

(2) Со заклучокот од став 1 на овој член Регулатор-
ната комисија за енергетика ќе го задолжи барателот во 
рок од 3 дена:  

- да го подготви Известувањето за барањето кое 
што треба да биде објавено и 

- да го достави Известувањето за барањето до Регу-
латорната комисија за енергетика на одобрување.  

   
Обврска за барателот да го објави известувањето  

за барањето 
 

Член 21 
(1) Барателот е должен во рок од 5 дена од денот на 

добивањето на одобрувањето од член 20 став 2, алинеја 
2 од овој Правилник да го објави Известувањето за ба-
рањето.  

(2) Барателот го објавува известувањето за барање-
то на свој трошок во најмалку два дневни весници од 
кои најмалку во еден од весниците што се издаваат на 
македонски јазик и во весниците што се издаваат на ја-
зикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 
зборуваат службен јазик различен од македонскиот ја-
зик. Известувањето за барањето се објавува и на веб 
страната на Регулаторната комисија за енергетика.    

Содржина на известувањето за барањето 
 

Член 22 
(1)  Известувањето од член 20 став 2 треба да содр-

жи: 
- име односно назив на барателот; 
- вид на енергетска дејност; 
- подрачје каде ќе се врши дејноста; 
- опис на начинот, објектите и средствата за врше-

ње на дејноста; 
- времетраење на лиценцата;  
- начин и краен рок за доставување на предлози, 

мислења и сугестии во врска со барањето за издавање  
на лиценца, кој не може да биде пократок од 5 дена од 
денот на последното објавување на известувањето за 
барањето во дневниот печат, на адреса на Регулаторна-
та комисија за енергетика. 

 
Доказ за објавување на барањето 

 
Член 23 

(1) Барателот е должен да достави доказ до Регула-
торната комисија за енергетика дека Известувањето за 
барањето е  објавено во дневниот печат, во согласност 
со одредбите од член 21 и член 22 од овој Правилник.  

  
Обезбедување на достапност на барањето 

 
Член 24 

(1) Регулаторната комисија за енергетика во рокот 
определен согласно член 22 од овој Правилник ќе обез-
беди достапност на барањето и придружната докумен-
тација во просториите на Регулаторната комисија за 
енергетика заради јавен увид на документите, освен 
увид во документацијата која што согласно член 15 
став 3 на овој Правилник е определена како документа-
ција од доверлив карактер.  

 
Информирање и изјаснување на барателот во врска 

со добиените мислења 
 

Член 25 
(1) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 

3 дена по истекот на рокот за прибирање на предлози-
те, мислењата и сугестиите од член 21 од овој Правил-
ник, ќе му достави на барателот копии од сите добиени 
предлози, мислења и сугестии во врска со објавеното 
барање. 

(2) Барателот треба во рок од 3 дена од денот на до-
бивањето на предлозите и мислењата во писмена фор-
ма да ги достави до Регулаторна комисија за енергети-
ка своите ставови по добиените предлози, мислења и 
сугестии во врска со објавеното барање. 

 
Подготвителна седница 

 
Член 26 

(1) Регулаторната комисија за енергетика во врска 
со поднесеното барање за издавање на лиценца ќе зака-
же подготвителна седница која треба да се одржи во 
рок кој не може да биде подолг од 50 дена од денот на 
отпочнувањето на постапката.  

(2) Поканата за учество на подговителната седница 
заедно со копиите од документите наведени во член 25 
од овој Правилник и предлогот на одлуката, се доста-
вува најдоцна 7 дена пред одржувањето на седницата.  

(3) За присуство и учество во расправата на подго-
твителната седница Регулаторната комисија за енерге-
тика го поканува барателот, како и овластени претстав-
ници на заинтересираните претпријатија, институции и 
организации.  
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Одлука за одбивање на барањето 
 

Член 27 
(1) Доколку од доставената документација, како и 

заклучоците од расправата на подготвителната седни-
ца, се утврди дека не се исполнети условите за издава-
ње на лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика 
во рок од 10 дена од денот на завршувањето на подго-
твителната седница ќе одржи редовна седница на која 
ќе донесе одлука за одбивање на барањето за издавање 
на лиценца. 

(2) Одлуката од став 1 од овој член Регулаторната 
комисија за енергетика ја објавува во „Службен весник 
на Република Македонија“.  

Одлука за издавање на лиценца 
 

Член 28 
(1) Доколку од доставената документација, како и 

заклучоците од расправата на подготвителната седни-
ца, се утврди дека се исполнети условите за издавање 
на лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика во 
рок кој не може да биде подолг од 10 дена од денот на 
завршувањето на подготвителната седница, ќе одржи 
редовна седница на која ќе донесе одлука за издавање 
на лиценца.  

(2) Одлуката од став 1 на овој член содржи подато-
ци за носителот на лиценца, дејноста за чие што врше-
ње се издава лиценцата, одредба за содржина на При-
лог 1 на одлуката како и одредба дека лиценцата влегу-
ва во сила со нејзината објава во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

(3)  Во Прилог 1 на одлуката е лиценцата со содр-
жина определена согласно член 34 на овој Правилник. 

(4)  На барателот задолжително му се издава увере-
ние за издадената лиценца во форма и содржина опре-
делена согласно член 35 од овој Правилник.  

Продолжување на роковите во постапката 
 

Член 29 
(1) Регулаторната комисија за енергетика ќе го из-

вести барателот по негово барање за продолжување на 
рокот заради преземање на одделни дејствија во по-
стапката, при што ги наведува причините за продолжу-
вање на рокот како и времетраењето на продолжување-
то. 

(2) На барање на барателот, Регулаторната комисија 
за енергетика со заклучок ќе го продолжи рокот за пре-
земање на одделни дејствија во постапката од страна 
на барателот и ќе го определи времетраењето на про-
должувањето.   
Примена на деловникот за работа на Регулаторната 

комисија за енергетика 
 

Член 30 
(1) При организирањето и одржувањето на подго-

твителната седница и редовната седница на Регулатор-
ната комисија за енергетика соодветно ќе се примену-
ваат одредбите од Деловникот за работа на Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија.  

Издавање на лиценца во фаза на изградба  
на енергетскиот објект 

 
Член 31 

(1) Согласно со член 39 од Законот за енергетика, 
инвеститорот може да побара да му се издаде лиценца 
и пред добивање одобрение за употреба на енергетски-
от објект, или пред  добивање на извештај за извршен 
технички преглед од надзорниот инженер за објектите 
за кои не е потребно издавање на одобрение за употре-
ба, или пред добивање на решение за ставање во упо-
треба на енергетскиот објект, ако: 

- за енергетскиот објект, односно систем е издадено 
овластување за изградба  во согласност со овој закон; 
или 

- е издадено  одобрение за градење на објектот, во 
случај кога за изградбата на објектот не е потребно ов-
ластување за изградба  на енергетскиот објект; или   

- инвеститорот се стекнал со право за градење на 
објектот врз основа на спроведена постапка по јавен 
повик за изградба на објекти за производството на еле-
ктрична енергија или за комбинирано производство на 
електрична и топлинска енергија или производство на  
топлинска енергија; или 

- инвеститорот стекнал право за градење на обје-
ктот, односно системот врз основа на концесија за ко-
ристење на природно добро. 

(2) Постапката за добивање на лиценца во соглас-
ност со член 39 од Законот за енергетика се врши сог-
ласно одредбите за издавање на лиценца предвидени во 
овој  Правилник при што содржината на оваа лиценца 
се утврдува согласно податоците од проектот.  

 
Влегување во сила на лиценцата 

 
Член 32 

(1) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 
7 дена од денот на доставување на акт односно доку-
мент издаден од надлежен орган за ставање на енергет-
скиот објект во употреба, ќе донесе одлука за влегува-
ње во сила на лиценцата издадена согласно член 39 од 
Законот за енергетика. 

(2) Одлуката од став 1 од овој член содржи подато-
ци за носителот на лиценцата, дејноста за чие што вр-
шење се издава лиценцата, бројот и датумот на одлука-
та која влегува во сила, периодот на важност на лицен-
цата, корекции (доколку постојат) во лиценцата која 
влегува во сила, согласно изведена состојба на обје-
ктот. 

 
Издавање на времена лиценца 

 
Член 33 

(1) Регулаторната комисија за енергетика, во рок од 
7 дена од денот на приемот на барањето, на барателот 
на кој е издадена  лиценца согласно член 39 од Законот 
за енергетика, ќе му издаде времена лиценца за работа 
на енергетски објект што влегува во пробна работа.   

(2) Кон барањето од ставот 1 на овој член, инвести-
торот ја доставува следнава документација: 

- изјава од производителите на главната опрема за 
вршење на соодветната енергетска  дејност заверена 
од нотар со која се потврдува дека главната опрема е 
монтирана во согласност со упатствата на производи-
телите и соодветните технички прописи и стандарди за 
таков вид на опрема; 

- изјава од инвеститорот заверена од нотар со која 
се потврдува дека опремата инсталирана во енергет-
скиот објект може да почне со испитување; 

- изјава од инвеститорот заверена на нотар со која 
се потврдува дека за време на важноста на времената 
лиценца инвеститорот е целосно одговорен за сите 
евентуални проблеми кои можат да настанат кон опе-
раторите на соодветните енергетски системи и/или кон 
трети лица приклучени кон истите енергетски системи 
за време на испитувањето на енергетскиот објект за кој 
се издава времена лиценца; и  

- договори со операторите на соодветните енергет-
ски систем за времено приклучување на енергетскиот 
објект, како и за начинот на приклучок и работа за вре-
метраење на времената лиценца. 

(3) Доколку Регулаторната комисија за енергетика 
не постапи по барањето за издавање на времена лицен-
ца односно не донесе одлука за издавање / одбивање на 
барањето во рокот предвиден во став 1 на овој член, 
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барателот може согласно член 40-а од Законот за енер-
гетика да достави до Регулаторната комисија за енерге-
тика барање за постапување по барањето за издавање 
на времена лиценца. 

(4) Формата и содржината на Барањето за постапу-
вање по барањето за издавање на времена лиценца се 
дадени во Прилог 6.   

 
III. СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА 

 
Член 34 

(1) Содржината на лиценцата односно времената 
лиценца за работа ја утврдува Регулаторната комисија 
за енергетика во зависност од видот на енергетската 
дејност и истата содржи одредби особено за: 

1) податоци за субјектот на кој му се издава лицен-
ца; 

2) видот на енергетската дејност која што ќе севр-
ши, подрачјето на кое ќе се врши дејноста,  како и об-
јектот и/или објектите каде што ќе се врши дејноста со 
технички карактеристики на објектите и постројките; 

3) почетокот на вршење на енергетската дејност и 
рокот на важење на лиценцата;  

4) услови и начин на извршување на пропишаните 
обврски при вршењето на соодветната енергетска деј-
ност;  

5) услови, начин и постапка за доставување на изве-
штаи и други податоци за финансиското и еловното ра-
ботење, статусните измени, како и за начинот на  извр-
шување на дејноста; 

6) услови, начин и постапка за менување, продол-
жување, суспендирање и одземање на лиценцата; и  

7) услови и начин на вршење на регулираната енер-
гетска дејност и остварувањето на обврската за обезбе-
дување на јавна услуга во случај кога е започната по-
стапка за престанување на важењето на лиценцата по 
барање на носителот на лиценцата, или кога е започна-
та постапка за одземање на лиценцата.  

 
Уверение за  издадена  лиценца 

 
Член  35 

(1)  На носителот на лиценцата му се издава увере-
ние за издадената лиценца кое содржи: 

- името на Регулаторната комисија за енергетика со 
грбот на Република Македонија и логото на Регулатор-
ната комисија за енергетика;  

- бројот на одлуката за издавање на лиценцата; 
- името и седиштето на носителот на лиценцата; 
- енергетската дејност која ќе се врши;  
- датум кога е издадена и датум до кога важи ли-

ценцата; 
- евидентен број на издадената  лиценца;  
- матичен број на носителот на лиценцата;  
- даночен број на носителот на лиценцата; и 
- печат на Регулаторната комисија за енергетика и 

потпис на овластеното лице. 
(2) На носителот на лиценцата издадена во соглас-

ност со член 39 од Законот за енергетика, уверението 
за лиценца од став 1 на овој член ќе му биде издадено 
по влегувањето во сила на оваа лиценца. 

(3)  Формата и содржината на уверението за издаде-
ната лиценца се дадени во Прилог 5. 

IV. СЛЕДЕЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕТО  
НА ОБВРСКИТЕ ОД ЛИЦЕНЦАТА 

 
Начин на следење на исполнувањето на обврските 

од лиценцата 
 

Член 36 
(1) Регулаторната комисија за енергетика врши сле-

дење на исполнување на обврските од лиценцата врз 
основа на: 

- редовни и вонредни извештаи за работењето, кои 
што носителот на лиценцата е должен да ги доставува; 

- извршените контроли, со непосреден увид во ра-
ботењето на носителот на лиценцата по службена 
должност, или врз основа на добиена пријава и/или ин-
формација од страна на други државни органи, органи-
зации, институции, правни и физички лица, како и од 
средствата за јавно информирање. 

(2) Носителот на лиценцата е должен на барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да овозможи не-
пречено вршење на работите неопходни за следење на 
исполнување на обврските од лиценцата и на нејзино 
барање да и ја достави целокупната потребна докумен-
тација  на начин, во обем и форма утврдена од Регула-
торната комисија за енергетика. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика води еви-
денција за примените извештаи од став 1 на овој член и 
за прегледите и контролите извршени врз работата на  
носителот на лиценцата. 

 
Обврска за доставување на годишен извештај  

за работењето 
 

Член  37 
(1) Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да достави годишен извештај за работе-
њето на претходната година.  

(2) Годишниот извештај од став 1 на овој член со-
држи податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за кадровска екипираност, обука и стручно усовр-

шување на вработените; 
- за заштита на животната средина, животот и 

здравјето на луѓето; 
- за извршување на мониторинг на работењето; 
- за остварување на  обврската за обезбедување на 

јавни услуги; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба. 

4) извршување на годишната програма за ремонти; 
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година; 
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6) исполнување на обврските по регулираните дого-
вори; 

7) реализација на обврската за информирање на по-
трошувачите и 

8) други податоци утврдени во лиценцата во завис-
ност од видот на дејноста. 

 
Обврска за известување на Регулаторната комисија 

за енергетика за планираните промени 
 

Член 38 
(1) Носителот на лиценцата, по извршување на упи-

сот на настанатата статусна промена во Централниот 
регистар на Република Македонија, односно по извр-
шената промена на техничко-технолошкото работење е 
должен во рок од 8 дена во писмена форма да ја изве-
сти Регулаторната комисија за енергетика и да прило-
жи доказ за настанатите промени . 

  
Вршење на непосреден увид во работењето  

на носителот на лиценцата 
 

Член 39 
(1) Заради остварување на следењето на исполнува-

њето на обврските од лиценцата, Регулаторната коми-
сија за енергетика може во секое време, со претходна 
најава да врши непосреден увид во вршењето на  дејно-
ста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната 
документација на носителот на лиценцата, објектите, 
деловните простории, простори, инсталациите, како и 
на средствата и опремата потребни за вршење на дејно-
ста. 

(2) Увидот од став 1 од овој член може да го вршат 
овластени лица вработени во Регулаторната комисија 
за енергетика, како и други стручни правни или физич-
ки лица врз основа на посебно овластување издадено 
од страна на Регулаторната комисија за енергетика. 

(3) Од извршениот увид од став 1 од овој член Регу-
латорната комисија за енергетика составува интерен 
извештај. 

(4) Регулаторната комисија за енергетика доколку 
од извршениот увид утврди недостатоци согласно об-
врските од лиценцата, го известува носителот на ли-
ценца за мерките што треба да ги преземе за отстрану-
вање на  истите.  

 
Привремено прекинување на вршење  
на регулирана енергетска дејност 

 
Член 40 

(1) Носителот на лиценца за вршење на регулирана 
енергетска дејност не може без претходно одобрување 
од Регулаторната комисија за енергетика привремено 
да прекине со вршењето на дејноста за која е издадена 
лиценцата.  

(2) По исклучок од став 1 на овој член носителот на 
лиценца за вршење на регулирана енергетска дејност 
може привремено да прекине со вршење на дејноста 
без претходно одобрување од Регулаторната комисија 
за енергетика, ако: 

- со вршење на дејноста може да настане или наста-
нала опасност по животот и здравјето на луѓето, жи-
вотната средина и природата и имотот; или 

- дејноста не може да се извршува поради виша 
сила. 

(3) За случаите од ставот 2 на овој член, носителот 
на лиценцата најдоцна во рок од 8 часа по прекинот на 
вршењето на дејноста е должен да побара од Регула-
торната комисија за енергетика одобрување за привре-
меното прекинување на вршењето на дејноста.   

(4) Одредбите од овој член не се однесуваат на слу-
чаите кога вршителот на регулираната енергетска деј-
ност треба делумно да прекине со вршење на дејноста 
поради одржување, надградба и изградба на мрежите 
и/или постројките. 

 
Отстранување на недостатоците во работењето 

 
Член 41 

(1) Доколку врз основа на извештајот од член 39 
став 3 од овој Правилник се утврди дека носителот на 
лиценцата не се придржува кон условите определени 
во лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика со 
решение ќе определи рок во кој утврдените недостато-
ци треба да се отстранат.  

(2) Доколку носителот на лиценцата не ги отстрани 
утврдените недостатоци во рокот определен во реше-
нието од став 1 на овој член, Регулаторната комисија за 
енергетика ќе ги извести надлежните органи нa др-
жавнaта управа и надлежните инспекторати за наодите 
во извештајот кои се однесуваат на работењето на но-
сителот на лиценцата заради покренување на постапка 
за инспекциски надзор. 

 
Предлог за покренување на прекршочна постапка 

 
Член 42 

(1) Регулаторната комисија за енергетика може да 
поднесе предлог за покренување прекршочна постапка, 
ако носителот на лиценцата сторил неправилности од-
носно повреда на закон или друг пропис и во рокот 
определен во решението од став 1 од член 41 не ги от-
странил овие неправилности.  

 
V. ПОСТАПКА ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА 

 
Услови за менување на лиценцата 

 
Член 43 

(1) Лиценцата може да се менува по службена 
должност од страна на Регулаторната комисија за енер-
гетика или по барање на носителот на лиценцата .  

(2) Рокот на важењето на постојната лиценца не се 
менува со донесувањето на одлуката за менување на 
лиценцата.  

(3) До правосилноста на одлуката на Регулаторната 
комисија за енергетика за менување на лиценцата, но-
сителот на лиценцата ќе ги извршува своите права и 
обврски во согласност со важечката лиценца.  

 
Постапка за менување на лиценцата по службена 

должност 
 

Член 44 
(1) Регулаторната комисија за енергетика може да 

покрене постапка за менување на лиценцата за вршење 
на енергетска дејност по службена должност доколку 
се појават значителни промени во условите за вршење 
на енергетската дејност. 
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(2)  Како значителни промени во смисла на став 1 
од овој член особено се сметаат промена на законите и 
другите прописи во Република Македонија, како и об-
врски коишто Република Македонија ги презела врз ос-
нова на ратификувани меѓународни договори.  

(3) Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе 
одлука за менување на лиценцата за вршење на енергет-
ска дејност и ќе ја достави до носителот на лиценцата. 

(4) Одлуката за менување на лиценцата за вршење 
на енергетска дејност Регулаторната комисија за енер-
гетика ќе ја објави во „Службен весник на Рeпублика 
Македонија”. 

 
Постапка за менување на лиценцата по барање  

на носителот на лиценца 
 

Член 45 
(1) Носителот на лиценцата е должен да поднесе ба-

рање за менување на лиценцата во случај на настанати 
промени во сопственичката структура и техничко-тех-
нолошкото работење. Барањето за менување на лицен-
цата содржи:  

- евидентен број на издадената лиценца; 
- образложение за  потребата од менување на ли-

ценцата како и начинот на вршење на енергетската деј-
ност во услови на променета лиценца, а по потреба и 
други податоци во врска со менувањето на лиценцата; 

- изјава дека промената на лиценцата нема да пре-
дизвика намалување на обемот и квалитетот на јавната 
услуга. 

(2) Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе 
заклучок за отпочнување на  постапката за менување 
на лиценцата за вршење на енергетската дејност и ќе го 
достави до носителот на лиценцата доколку оцени дека 
се исполнети условите за менување на лиценцата од 
став 1 на овој член.  

(3) Во заклучокот од ставот 2 на овој член Регула-
торната комисија за енергетика ќе ги определи одред-
бите од овој Правилник кои ќе се применуваат во по-
стапката за менување на лиценцата во зависност од ка-
рактерот, обемот и последиците од менувањето на ли-
ценцата, потребната документација која што носителот 
треба да ја достави, како и роковите во кои што ќе се 
преземат одделните дејствија од постапката.  

(4) Во постапката за менување на лиценцата по ба-
рање на носителот на лиценцата задолжително треба да 
приложи пополнет БЛ образец за менување на лицен-
ца, доказ дека на сметка на Регулаторната комисија за 
енергетика уплатил неповратен паричен надоместок за 
трошоците направени во постапката за менување на 
лиценцата во нето износ од 500 Евра во денарска про-
тив вредност, по средниот курс Народната банка на Ре-
публика Македонија на денот на поднесувањето на ба-
рањето за менување на лиценцата и изјава на одговор-
ното лице за веродостојност на податоците и докумен-
тацијата поднесени во прилог на барањето за менување 
на лиценцата. 

(5) Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе 
одлука за менување на лиценцата за вршење на енер-
гетска дејност и ќе ја достави до носителот на лиценца-
та. 

(6) Одлуката за менување на лиценцата за вршење 
на енергетска дејност Регулаторната комисија за енер-
гетика ќе ја објави во „Службен весник на Рeпублика 
Македонија”. 

VI. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА 
 

Услови за продолжување на лиценцата 
 

Член 46 
(1) Лиценцата може да се продолжи по писмено ба-

рање на носителот на лиценцата кое се доставува до 
Регулаторната комисија за енергетика најдоцна од 60 
дена пред истекот на рокот на важењето на лиценцата.  

(2) Носителот на лиценца за вршење на регулирана 
енергетска дејност е должен, една година пред истекот 
на времетраењето на издадената лиценца писмено да ја 
извести Регулаторната комисија за енергетика за тоа 
дали ќе бара продолжување на лиценцата. 

 
Постапка за продолжување на лиценцата 

 
Член 47 

(1) Барањето за продолжување на лиценца се доста-
вува во писмена форма потпишана од лицето овласте-
но за застапување на носителот на лиценцата, архиви-
рано и заверено со печат. 

(2)  Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе 
заклучок за отпочнување на постапка за продолжување 
на лиценцата за вршење на енергетска дејност во кој ќе 
определи дали и каква дополнителна документација 
треба да достави носителот на лиценцата како и роко-
вите во кои што ќе се превземаат одделните дејствија 
во постапката. 

(3) Кон барањето за продолжување на лиценца, но-
сителот на лиценцата, задолжително треба да приложи 
пополнет БЛ образец за продолжување на лиценца, до-
каз дека на сметка на Регулаторната комисија за енер-
гетика уплатил неповратен паричен надоместок за тро-
шоците направени во постапката за продолжување на 
лиценцата во нето износ од 500 Евра во денарска про-
тиввредност, по средниот курс на Народната банка на 
Република Македонија на денот на поднесувањето на 
барањето за продолжување на лиценцата и изјава на 
одговорното лице за веродостојност на податоците и 
документацијата поднесени во прилог на барањето за 
менување на лиценцата. 

(4) Одлуката за продолжување на лиценцата содр-
жи податоци за носителот на лиценцата, енергетската 
дејност за која е издадена лиценцата чие продолжува-
ње се бара, бројот и датумот на одлуката на лиценца 
што се продолжува, период за кој што се продолжува 
рокот на важење на лиценцата.    

 
VII. ПРEНЕСУВАЊЕ, ПРЕСТАНУВАЊЕ, СУСПЕН-

ДИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА 
 

Услови за пренесување на лиценцата 
 

Член 48 
(1)  Лиценцата за вршење на енергетска дејност не 

може да се пренесе на друго лице освен во случаи 
определени во Законот за енергетика: 

- енергетската дејност за која е издадена лиценцата 
се врши врз основа на концесија за користење на при-
родно добро или врз основа на концесија на градба на 
енергетски објект, а концедентот во согласност со овој 
или друг закон донел одлука за пренесување на конце-
сијата; или  
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- постројката за производство на електрична или 
топлинска енергија е во состав на објект   кој не е енер-
гетски и истата не може да биде одвоена од него, а нее-
нергетскиот објект го променил сопственикот. 

 
Постапка за пренесување на лиценцата 

 
Член 49 

(1) Барањето за пренесување на лиценца се доставу-
ва во писмена форма, потпишано од лицето овластено 
за застапување на носителот на лиценцата, архивирано 
и заверено со печат. 

(2) Кон барањето за пренесување на лиценцата, но-
виот вршител на енергетската дејност е должен да ја 
достави соодветната одлука на концедентот од член 48 
ставот 1 алинеја 1, односно договорот за купопродажба 
на објектот од ставот 1 алинеја 2 на овој член.   

(3)  Кон барањето за пренесување на лиценца, носи-
телот на лиценцата, задолжително треба да приложи 
доказ дека на сметка на Регулаторната комисија за 
енергетика уплатил неповратен паричен надоместок за 
трошоците направени во постапката за пренесување на 
лиценцата во нето износ од 500 Евра во денарска про-
тив вредност, по средниот курс на Народната банка на 
Република Македонија на денот на поднесувањето на 
барањето за продолжување на лиценцата и изјава на 
одговорното лице за веродостојност на податоците и 
документацијата поднесени во прилог на барањето за 
пренесување на лиценцата. 

(4) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 
10 дена од денот на приемот на барањето ќе донесе  
Одлука за пренесување на лиценцата. 

(5) Одлуката за пренесување на лиценцата содржи 
одредба за правниот основ согласно Законот за енерге-
тика за пренесување на лиценцата на друго лице, пода-
тоци за носителот на лиценцата и носителот на кого се 
пренесува лиценцата, енергетската дејност за која е из-
дадена лиценцата чие пренесување се бара, бројот и да-
тумот на одлуката на лиценца што се пренесува.   

 
Престанување на лиценцата 

 
Член 50 

(1) Лиценцата може да престане да важи во следни-
те случаи: 

- по барање на носителот на лиценцата 
- по истекот на периодот за кој е издадена лиценца-

та 
- со одземање на лиценцата од Регулаторна комиси-

ја за енергетика  
- со престанување на правното лице.  
 

Престанување на лиценца по барање на носителот 
на лиценца 

 
Член 51 

(1) Носителот на лиценцата може со писмено бара-
ње да побара од Регулаторната комисија за енергетика  
престанување на лиценцата.  

(2) Носителот на лиценцата е должен барањето од 
став 1 на овој член да го поднесе најмалку 60 дена пред 
денот од кој се бара престанување на лиценцата.  

(3) Носителот на лиценцата е должен во барањето 
од став 1 на овој член да ги наведе причините поради 
кои се бара престанувањето на лиценцата.  

(4)  За престанување на важноста  на лиценцата Ре-
гулаторната комисија за енергетика ќе донесе одлука.  

(5)  По исклучок од став 2 на овој член доколку но-
сителот на лиценцата врши енергетска дејност во која 
што согласно Законот за енергетика постои обврска за 
јавна услуга, должен е барањето од став 1 на овој член 
да го поднесе најмалку една година пред денот од кој 
се бара престанување на лиценцата.  

(6) Кога лиценцата за вршење на регулирана енер-
гетска дејност престанала по барање на носителот на 
лиценцата, до изборот на нов носител на лиценца вр-
шењето на регулираната енергетска дејност ќе се врши 
согласно член 164 од Законот за енергетика.  

(7) До правосилноста на одлуката за избор на нов 
носител на лиценца за вршење на соодветна регулира-
на енергетска дејност и започнувањето на вршење на 
дејноста од новиот носител на лиценцата, претходниот 
носител на лиценцата е должен да постапува и да про-
должи со вршење на дејноста под условите утврдени 
согласно мерките од член 164 став 1 од Законот за 
енергетика, остварувајќи приход според важечките це-
ни и тарифи.  

(8) Одлуката за престанување на лиценцата Регула-
торната комисија за енергетика ја објавува во „Служ-
бен весник на Република Македонија“.  

 
Престанување на лиценца по истекот на периодот 

за кој е издадена 
 

Член 52 
(1)  Важноста на лиценцата престанува по истекот 

на периодот за кој е издадена доколку носителот на ли-
ценца не поднесе барање за нејзино продолжување сог-
ласно член 46 став 1 од овој Правилник. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член важноста на 
лиценцата не престанува по истекот на периодот за кој 
е издадена доколку носителот на лиценца за вршење на 
регулирана енергетска дејност не се изјаснил за про-
должување на рокот на важност утврден во член 46 
став 2 од овој Правилник.  

(3) Во случај кога носителот на лиценцата не ја из-
вестил Регулаторната комисија за енергетика за наме-
рите за продолжување на лиценцата согласно став 2 од 
овој член, Регулаторната комисија за енергетика може 
да ја продолжи лиценцата за период не подолг од една 
година, поради исполнување на обврската за обезбеду-
вање на јавна услуга. 

 
Престанување на лиценца во случај на одземање  

на лиценцата 
Услови за одземање на лиценцата 

 
Член 53 

(1) Регулаторната комисија за енергетика ќе отпоч-
не постапка за одземање на лиценцата ако носителот на 
лиценцата: 

- не започне со вршење на регулираната енергетска 
дејност, во која што согласно Законот за енергетика 
постои обврска за јавна услуга, за која е издадена ли-
ценцата, во рок определен со лиценцата; 

- не ја врши дејноста за која е издадена лиценцата 
на начин и под услови пропишани со Законот за енер-
гетика и други прописи и на начин и под услови  опре-
делени со лиценцата; 
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- во определен рок не постапи по барањето на 
надлежните органи за отстранување на недостатоците 
во работењето и 

- престанал да ги исполнува условите за вршење на 
енергетската дејност за која е издадена лиценцата.  

Постапка за одземање на лиценцата  
Член 54 

(1) Одземањето на лиценцата се врши со одлука на 
Регулаторната комисија за енергетика во која се наве-
дуваат причините за одземање на лиценцата и правата 
на носителот на лиценцата по донесената одлука. 

(2) Најдоцна во рок од 8 дена по дознавањето дека 
постои некоја од причините од ставот 1 на овој член, 
Регулаторната комисија за енергетика писмено ќе го 
извести носителот на лиценцата за постоење на услови 
за започнување на постапката за одземање на лиценца-
та, повикувајќи го да се произнесе околу причините за 
одземање на лиценцата во рок од 15 дена од денот на 
добивањето на известувањето.   

(3) По истекот на рокот од ставот 2 на овој член, Ре-
гулаторната комисија за енергетика може да донесе од-
лука за започнување на постапката за одземање на ли-
ценцата, земајќи го во предвид произнесувањето на но-
сителитот на лиценцата. Ако носителот на лиценцата 
во тој рок не се произнесе околу причините, Регулатор-
ната комисија за енергетика ќе донесе одлука за започ-
нување на постапката за одземање на лиценцата.  

(4) Во одлуката од ставот 3 на овој член, меѓу другото, 
се утврдуваат, постапките, мерките и активностите што но-
сителот на лиценцата е должен да ги преземе заради от-
странување на причините поради кои е започната постапка-
та за одземање на лиценцата, поединечните рокови за нив-
но исполнување, како и крајниот рок за отстранување на 
причините, кој не може да биде подолг од 6 месеци. 

(5) Во одлуката од ставот 3 на овој член се опреде-
лува и обврската за носителот на лиценцата редовно да 
ја известува Регулаторната комисија за енергетика око-
лу начинот на  спроведување на постапките, мерките и 
активностите за отстранување на причините за започ-
нување на постапката за одземање на лиценцата во ро-
ковите утврдени со одлуката. 

(6) Регулаторната комисија за енергетика одлуката 
од ставот 4 на овој член ја објавува во јавните гласила 
и на својата веб страница. 

(7) По приемот на одлуката од ставот 4 на овој член 
носителот на лиценцата ќе пристапи кон спроведување 
на постапките, мерките и активностите за отстранува-
ње на причините поради кои е започната постапката за 
одземање на лиценцата во роковите утврдени во 
одлуката, вклучително и во шестмесечниот краен рок. 

(8) Ако носителот на лиценцата не ги исполни об-
врските во крајниот рок определен со одлуката за 
започнување на постапката за одземање на лиценцата, 
Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна 30 
дена од истекот на крајниот рок, ќе донесе одлука за 
одземање на лиценцата.  

Престанување на лиценца во случај  
на престанување на правното лице 

 
Член 55 

(1) Важноста на лиценцата престанува доколку 
правното лице носител на лиценца биде избришано од 
Централниот регистар на правни лица, вршители на тр-
говски дејности.  

 
Услови за суспендирање на лиценцата  

Член 56 
(1) Лиценцата може да се суспендира ако со реше-

ние од надлежен инспекциски или друг државен орган 
на носителот на лиценцата му е изречена мерка забрана 
за вршење на енергетска дејност за определен период. 

(2) Суспендирањето на лиценцата е за период за кој 
е изречена мерка забрана за вршење на енергетска 
дејност. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе 
одлука за суспендирање на лиценцата во која  ќе се на-
ведат мерките што треба да бидат преземени од носи-
телот на лиценцата неопходни за обезбедување на по-
требното ниво на јавната услуга во периодот во кој е 
суспендирана лиценцата. 

  
VIII. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЦЕНЦИ 

 
Водење на евиденција за лиценците 

 
Член 57 

(1) Регулаторната комисија за енергетика ја воспо-
ставува и води евиденцијата за издадените 

лиценци, како и за сите промени кои што се наста-
нати во врска со издадените лиценци.  

(2) Евиденцијата од став 1 на овој член се води на 
образец даден во Прилогот 4  кој што е составен дел на 
овој Правилник.  

 
Објавување и одржување на евиденцијата за лиценци 

 
Член 58 

(1) Регулаторната комисја за енергетика е должна 
на својата веб страница да ја објави, редовно да ја одр-
жува и обновува евиденцијата за издадените лиценци, 
како и за сите промени кои што се настанати во врска 
со издадените лиценци. 

(2) Секое заинтересирано правно или физичко лице 
може со писмено барање до Регулаторната комисија за 
енергетика да побара увид во документите чиј архив-
ски број е наведен во евиденцијата за издадените ли-
ценци.  

(3) Регулаторната комисија за енергетика е должна 
во рок од три дена од денот на  приемот на барањето, 
да му овозможи на лицето од став 2 на овој член, увид 
во посочениот документ доколку тој документ соглас-
но член 15 став 3 од овој Правилник од страна на носи-
телот на лиценцата не е определен како доверлив, како 
и да го извести за времето и просторот на вршењето на 
увидот како и тоа дали ќе се овозможи и под кои усло-
ви лицето ќе може да добие фотокопија од документот.  

 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Примена на Правилникот 

 
Член 59 

(1) Со денот на влегување во сила на овој Правил-
ник престанува да важи Правилникот за условите, на-
чинот и постапката за издавање, менување и одземање 
на лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 31/09). 

(2) Постапките кои што се отпочнати пред влегува-
њето во сила на овој Правилник ќе се завршат според 
одредбите на овој Правилник. 

  
Член 60 

 
Влегување во сила 

(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на не-
говото објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр. 01-1346/1 
12 октомври 2011 година                     Претседател, 
           Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3129. 
Судскиот совет на Република Македонија согласно 

члeн 47 стaв 1 точка 2 и член 49 од Законот за Судски 
совет на Република Македонија в.в. со чл.73 ст.1 
алинеја 2 од Законот за судовите, на седницата 
одржана на ден 13.10.2011 година, го донесе следното 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
СЕ УТВРДУВА престанок на судиската функција 

на Виолета Чинговска, судија на Основниот суд Скопје 
2 Скопје, поради трајно загубена способност за вршење 
на судиската функција, по сопствено барање. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата и престанува правото на плата како судија, 
заклучно со 13.10.2011 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 

 
         Бр. 07-1727/1      Судски совет  
13 октомври 2011 година      на Република Македонија  
           Скопје             Претседател,  
                                             Александра Зафироска, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3130. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно  член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010),  член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија (“Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 13.10.2011 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Бранко Димитров, судија на Основниот суд Радовиш 
со навршување на 64 години на 05.10.2011 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 13.10.2011 година. 

 
     Бр. 07-1728/1      Судски совет  
13 октомври 2011 година      на Република Македонија  
           Скопје        Претседател,  
                                             Александра Зафироска, с.р. 
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