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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4411. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 3 од Законот за основање 
на Државна комисија за одлучување во управна поста-
пка и постапка од работен однос во втор степен 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
51/11  и 148/13), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20 декември  2013 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА 
ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПО-
СТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН 

 
1. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен конкурс за именување на еден член на Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и поста-
пка од работен однос во втор степен. 

2. За член на Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен се именува лице кое е државјанин на Република 
Македонија, има завршено високо образование и кое 
има најмалку четири години работно искуство на уп-
равни работи. 

3. Заинтересираните кандидати пријавите со пот-
ребните документи за докажување на исполнувањето 
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал 
или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собра-
нието на Република Македонија во рок од осум дена од 
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија". 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија" и во весниците „Дневник" и 
„Лајм". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-5009/1 Претседател 

20 декември 2013 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

4412. 
Врз основа на членот 7 од Законот зa определување 

на услов за ограничување за вршење на јавна функција, 
пристап на документи и објавување на соработката со 
органите на државната безбедност („Службен весник 
на Република Македонија“ број 86/12) Собранието на 
Република Македонија на седницата одржана на 20 де-
кември 2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНО-
ВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА  

ФАКТИТЕ 
 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на единаесет членови на Комисија-
та за верификација на фактите. 

2. Заинтересираните кандидати, државјани на Ре-
публика Македонија, со висoк личен и професионален 
интегритет, пријавите со наведените документи во точ-
ката 4 на оваа одлука да ги поднесат до Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на оваа одлука во  „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Член на Комисијата не може да биде лице кое е 
член на орган на политичка партија, ниту лице кое е 
осудено со правосилна судска пресуда за кривично де-
ло на безусловна казна затвор во траење од најмалку 
шест месеци или ако му е изречена казна забрана на 
вршење професија, дејност и должност и лице кое во 
периодот утврден  во членот 4 од Законот зa определу-
вање на услов за ограничување за вршење на јавна 
функција, пристап на документи и објавување на сора-
ботката со органите на државната безбедност било  
претседател  на  државата,  претседател  и  потпретсе-
дател  на Собранието на Република Македонија, прет-
седател и член (министер или заменик министер) на 
Владата на Република Македонија, вработен во органи-
те за државна безбедност, или избрани лица кои прет-
ходно работеле или работат во институции кои соглас-
но со Законот се задолжени да соработуваат со Коми-
сијата.  

4. Заинтересираниот кандидат треба да достави: 
- пријава; 
- Уверение за државјанство; 
- биографија за движење во службата, односно про-

фесијата; 
- документ од надлежен орган дека лицето не е осу-

дено со правосилна судска пресуда за кривично дело 
на безусловна казна затвор во траење од најмалку шест 
месеци; 

- документ од надлежен орган дека не му е изречена 
казна забрана на вршење професија, дејност и долж-
ност; 

- изјава со која свесно и одговорно тврди дека не 
соработувал со органите на државната безбедност и  

- изјава со која лицето потврдува дека не е член на 
орган на политичка партија и дека во периодот од 2 ав-
густ 1944 година до 1 септември 2006 година, не било 
претседател  на државата, претседател и потпретседа-
тел на Собранието на Република Македонија, претседа-
тел и член (министер или заменик министер) на Влада-
та на Република Македонија, вработен во органите за 
државна безбедност, или избрани лица кои претходно 
работеле или работат во Управата за безбедност и кон-
траразузнавање при Министерството за внатрешни ра-
боти, Воената служба за безбедност и разузнавање  при  
Министерството  за  одбрана, Агенцијата за разузнава-
ње и Државниот архив на Република Македонија.  

 5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија" и во весниците „Дневник" и 
„Лајм". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-5011/1 Претседател 

20 декември 2013 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4413. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеа 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1а  од Законот за помилување ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/93 и 12/2009), Прет-
седателот на Република Македонија донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

ПО ПОВОД НОВАТА 2014 ГОДИНА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица: 
1. РАФИС МЕВАИП УСЕИНИ од с.Желино, Те-

тово 
2. ТРАЈЧЕ СЛАВЕ КОТЕВСКИ, од Делчево 
3. ГОРАНЧО ПАНЧЕ ТОДОРОВ, од Велес 
4. ФАТМИР ФАУЗИ ШАБАНИ, од Тетово 
5. ИСЛАМ АНЕФИ ЕЛМАЗИ, од с.Челопек 
6. БЛАГОЈ ДРАГИ ЛОЗАНОВСКИ, од Битола 
7. БОШКО ПЕЦО МИТЕВСКИ, од Битола 
8. АЛЕКСАНДАР ДРАГИ ТАЛЕВСКИ, од Битола 
9. НИКОЛЧЕ МИХАЈЛО СТОЈЧЕВСКИ, од Битола 
10. СРЃАН ТРПИМИР ТРИФУНОВСКИ, од Тетово 
11. ПЕРО ЈОВАН ОРЕШКОВСКИ, од Кавадарци. 
 

II 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на казната затвор осудените лица: 
1. ХАСАН ДАЛИП ЕТЕМИ од Скопје, во траење 

од 4 месеци 
2. МИНИР САДРИ НАСУФИ од с.Седларево, Те-

тово, во траење од 4 месеци 
3. СИНИША ЖИВКО СТЕФАНОВСКИ од с.Младо 

Нагоричани, во траење од 4 месеци 
4. БЉЕРИМ ХИС РАМАДАНИ од с.Бојане, Скопје, 

во траење од 4 месеци 
5. ХАЈРУН СЕФЕР ЈАКУПИ од с.Радуша, во трае-

ње од 6 месеци 
6. МАРЈАН ИЛО ТЕМЕЛКОВ од Кавадарци, во 

траење од 5 месеци 
7. АБЕДИН РЕЏЕП КУРТИШИ од с.Мала Речица, 

во траење од 2 месеци 
8. РИСТЕ КОЛЕ ВЕЛКОВ од Кавадарци, во траење 

од 4 месеци 
9. ДАЛИБОР ПЕЦО МИЈАЛКОВСКИ од Кратово, 

во траење од 4 месеци 
10. ШАИН УЗЕИР САЛИ од Скопје, во траење од 6 

месеци 
11. СТОЈАН МИТКО ТЕМЧЕВ од с.Покрајчево, Ра-

довиш, во траење од 4 месеци 
12.  ШЕИП БЕЏЕТ ДАЦИ од с.Спас,Дебарско, во 

траење од 4 месеци 
13. ЉУБЕН ЖИВКО ЈОШЕВСКИ од с.Вранче, 

Прилеп, во траење од 4 месеци  
14. БАЈРАМ АКИ АРИФ од Кочани, во траење од 3 

месеци 
15. БЛАГОЈА ЈОРДАН ДАВЧЕВ од Скопје, во тра-

ење од 6 месеци 
16. АЛЕКСАНДАР МИЛУТИН ГАВРИЛОВСКИ 

од с.Беловиште, Тетовско, во траење од 6 месеци 
17.  ПЕТРЕ МИТО КУЛИБАНОВ од Скопје, во тра-

ење од 6 месеци 
18.  ФЕМИ КАДРИ РАМАДАНИ од Скопје, во тра-

ење од 6 месеци 
19.  ЕНИС РЕЏЕП РАХМАНИ од Скопје, во трае-

ње од 4 месеци 
20.  СНЕЖАНА ЗОРАН ВАСИЛЕВСКА од Битола, 

во траење од 6 месеци 
21.  ДУШКО ДРАГИ ЧУЧУРСКИ од Берово, во 

траење од 4 месеци  
22. ЗВОНКО РОТЕ ЗЛАТКОВ од с.Пекљани, Ви-

ница, во траење од 9 месеци 
23. БЛАГЕ ТРАЈАН БОГДАНОВСКИ од Куманово, 

во траење од 4 месеци 
24. ЗЕКИР МУСТАФА СИНАН од Битола, во трае-

ње од 5 месеци 

25. ПЕРИЦА СТОЈКО ЈАНКОВИЌ од с.Побожје, 
Скопје, во траење од 6 месеци 

26. РАМИЗ МУРАТ САИТИ од Кичево, во траење 
од 9 месеци 

27. ИГОР ЖИВКО СТАНКОВСКИ од Куманово, во 
траење од 6 месеци 

28. МИЉАЗИМ РУФАТ ДИДА од с.Побреѓ, Кукс- 
Република Албанија, во траење од 6 месеци 

29. АЛЕКСАНДАР АСЕН ГРАМБОЗОВ од Бог-
данци, во траење од 6 месеци 

30.  АХМЕД УМЕР АЛАЈДИН од Скопје, во трае-
ње од 6 месеци 

31. БЕСНИК МИЉИЧ СУЉИСИ од с.Гошинце, Ку-
маново,  во траење од 6 месеци 

32. БЕРНАТ ХАЈРАДИН ДЕМИЌ од Скопје, во 
траење од 4 месеци 

33. ЈАСМИН ИДРИЗ КУЧ од с.Батинци, Скопје, во 
траење од 3 месеци 

34. ЉУБОМИР ПЕТАР ТОДОРОВСКИ од Скопје, 
во траење од 5 месеци 

35. МАРКО ПАНДЕ ГОНОВСКИ од Битола, во 
траење од 3 месеци 

36. МЕЏИТ ЏАВИТ ЈУСУФИ од с.Сарај, Скопје, 
во траење од 6 месеци 

37. ТРАЈЧЕ СЛАВКО ПЕШЕВСКИ од Кавадарци, 
во траење од 3 месеци 

38. ИСЛАМ ШАНИ КАДРИЈИ од Скопје, во трае-
ње од 3 месеци 

39. ЈОВАНЧЕ ВЛАДО ВЛАДИМИРОВСКИ од 
Пробиштип, во траење од 9 месеци 

40. БЛАГОЈ МОМЧИЛО НАУНОВ од Виница, во 
траење од 6 месеци 

41. МИЛЕ ИЛИЈА МИЛАДИНОВСКИ од Скопје, 
во траење од 6 месеци 

42. МАРЈАН ДУШКО БЛАЖЕВСКИ од Тетово, во 
траење од 4 месеци. 

 
III 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 07- 1910/1                          Претседател 

24 декември 2013 година          на Република Македонија,                       
      Скопје                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА 

4414. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за просвет-

ната инспекција („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 52/05 и 81/08, 148/09, 57/10, 51/11, 24/13, 
137/13 и 164/13), министерот за образование и наука 
донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ 
ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОР И ОВЛАСТЕНИОТ 
ПРОСВЕТЕН  ИНСПЕКТОР И НАЧИНОТ НА  

НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на легитимацијата на државниот 
просветен инспектор и овластениот просветен инспек-
тор и начинот на нејзиното издавање и одземање. 
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Член 2 
Легитимацијата на државниот просветен инспектор 

се издава на Образец  даден во Прилог број 1, кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

Легитимацијата на овластениот просветен инспек-
тор се издава на Образец даден во Прилог број 2, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Легитимацијата на државниот просветен инспектор 
е изработена на тврда хартија во бела боја, пластифи-
цирана, во правоаголна форма, со димензии 85 мм x 55 
мм.  
 

Член 4 
На предната страна на легитимацијата на државни-

от просветен инспектор, во горниот лев агол е отпеча-
тен грбот на Република Македонија а под него е тек-
стот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“.  Во средниот 
дел од левата страна е означено место за фотографија 
на носителот на легитимацијата со димензии 20мм x 
25мм. Во долниот лев агол стои следниот текст: „број 
на легитимација“. Под овој текст стои следниот текст: 
„дата на издавање“. Во горниот десен агол стои след-
ниот текст: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА, ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ, 
ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН 
ИНСПЕКТОР. Под него стои текстот „име и презиме“, 
и „работно место“. Во долниот десен агол е отпечатен 
текстот МИНИСТЕР, со место за потпис и печат.  

На задната страна на легитимацијата со црна боја е 
отпечатен текстот: „НАДЛЕЖНОСТИ НА ДРЖАВНИ-
ОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОР, Државниот просветен 
инспекторат врши надзор согласно членовите 2 и 9 од 
Законот за просветна инспекција“, Воспитно-образов-
ните установи, високо-образовните и научните уста-
нови, ученичките и студентските домови не смеат да го 
спречат или попречуваат инспекторот во вршење на 
работите од просветната инспекција согласно член 36 
став 1 точка 1 и став 2 од Законот за просветната 
инспекција “. 
 

Член 5 
Легитимацијата е сместена во тврда корица од кожа 

во црна боја со димензии 85мм x 220мм која се превит-
кува на средината. На горната половина од надвореш-
ната страна на корицата е втиснат со сув жиг грбот на 
Република Македонија со димензии 37,5мм х 45мм. На 
горната половина од внатрешната страна на корицата е 
грбот на Република Македонија со димензии 27мм х 
30мм изработен од метал со позлата, а под него со 
златна боја е втиснат текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА,  ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ. 
Помеѓу вториот и третиот ред од текстот стои следни-
ов симбол во златна боја со должина 75мм: 

 
 
 
 
Во долната половина од внатрешната страна на ко-

рицата има проѕирна пластична фолија во која се вмет-
нува легитимацијата. 
 

Член 6 
Легитимацијата на овластениот просветен инспек-

тор е изработена на специјална заштитена хартија во 
правоаголна форма, во бела боја, со димензии 70мм x 
94мм и е сместена во проsирна пластична фолија. 
 

Член 7 
На предната страна на легитимацијата на овласте-

ниот просветен инспектор најгоре во централниот дел е 
отпечатен грбот на Република Македонија, а под него е 

текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОПШТИНА“ 
под него е називот „ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАС-
ТЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОР“, а во средишниот 
дел од десната страна има место за податоци за име, 
презиме и работно место, а од левата страна има место 
за фотографија на овластениот просветен инспектор со 
димензии 20мм x 25 мм. 

Во долниот лев агол има место за регистарскиот 
број на легитимацијата и датум на издавањето, а пого-
ре во долниот десен агол место за потпис на градона-
чалникот на општината. Најдолу во централниот дел 
има место за печат на градоначалникот на општината. 
Најдолу во централниот дел има место за печат. 

На задната страна на легитимацијата е отпечатен 
текстот: „НАДЛЕЖНОСТИ НА ОВЛАСТЕНИОТ 
ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОР, Овластениот просветен 
инспекторат врши надзор согласно член 10 од Законот 
за просветната инспекција“ “. 
 

Член 8 
Легитимацијата е сместена во тврда корица со ди-

мензии 80мм x 230мм изработена од кожа во темно ка-
феава боја, која се превиткува на средината. 

На надворешната страна од корицата во долниот 
дел е отпечатен текстот: „Република Македонија, Оп-
штина, Легитимација“. 

Во горниот внатрешен дел во преграда изработена 
од проsирна плаcтична фолија сместена е легитимаци-
јата на овластениот просветен инспектор. 

 
Член 9 

Легитимацијата има важност се додека лицето на 
кое му е издадена има својство на државен просветен 
инспектор или овластен просветен инспектор на оп-
штината. 

Инспекторот ја враќа легитимацијата најдоцна до 
седум дена по престанокот на службеното својство на 
инспектор.  

 
Член 10 

Во случај на губење на легитимацијата, државниот 
просветен инспектор или овластениот просветен 
инспектор на општината ја огласуваат за неважечка во 
„Службен весник на Република Македонија“ на соп-
ствен трошок и за тоа го известуваат органот кој ја из-
дал легитимацијата. 

Во случајот од став 1 на овој член се издава нова 
легитимација. 

 
Член 11 

Легитимацијата се заменува со нова кога поради 
оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива и 
кога има промена на личните податоци на носителот на 
легитимацијата. 

 
Член 12 

Легитиматициите кои се враќаат или заменуваат се 
поништуваат. 

 
Член 13 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на образецот на легитимацијата на државниот 
просветен инспектор и овластениот просветен инспек-
тор и начинот на нејзиното издавање и одземање 
(„Службен весник на Република Македонија“ 88/09). 
 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-14371/3  

18 декември 2013 година Министер, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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4415. 

Врз основа на член 77 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 

33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/12) и член 21 став 2 од Законот за стручното обра-

зование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр.71/06, 117/08, 148/09, 17/11,  24/13 и 137/13), 

министерот за образование и наука донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  

НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документа-

ција во средните училишта (,,Службен весник на Република Македонија" бр. 41/09, 64/09, 147/09, 115/10, 

26/11 и 132/12) Образецот број 8 се заменува со нов Образец број 8 кој е даден во прилог и е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Републи-

ка Македонија".  

 

Бр. 19-14372/3  

18 декември 2013 година                                                                                                                                    Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4416. 
Врз основа на член 190 и член 14 став 1 точка ж) од 

Законот за хартии од вредност (“Службен весник на 
РМ” бр.95/2005, бр.25/2007, бр.07/2008, бр.57/2010, 
бр.135/2011 и бр.13/2013), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата од-
ржана на ден 23.12.2013 година, утврди пречистен тек-
ст на Правилникот за документите што ги доставува 
издавачот на хартии од вредност при поднесување на 
барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од 
вредност. Пречистениот текст на Правилникот за доку-
ментите што ги доставува издавачот на хартии од вред-
ност при поднесување на барањето за одобрение на јав-
на понуда на хартии од вредност ги опфаќа: Правилни-
кот за документите што ги доставува издавачот на хар-
тии од вредност при поднесување на барањето за одоб-
рение на јавна понуда на хартии од вредност  (Службен 
весник на РМ број 28/2008) и Правилникот за измену-
вање и дополнување на Правилникот за за документите 
што ги доставува издавачот на хартии од вредност при 
поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда 
на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 
171/2013).    

 
Бр. 03-2068/1 Комисија за хартии од вредност 

 23 декември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗ-
ДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОД-
НЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА 
ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 

Предмет на уредување 
 

Член 1 
Со Правилникот за документите што ги доставува 

издавачот на хартии од вредност при поднесување на 
барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од 
вредност (во понатамошниот текст: овој Правилник) се 
определуваат документите што ги доставува издавачот 
за хартиите од вредност при поднесување на барањето 
за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност. 

      
Документација кон барањето за одобрение 

 
Член 2 

Кон барањето за одобрение на јавна понуда на хар-
тии од вредност (во понатамошниот текст: барање за 
одобрение) издавачот на хартиите од вредност (во по-
натамошниот текст: издавачот) ја приложува докумен-
тацијата пропишана со член 14 од Законот за хартии од 
вредност и документацијата пропишана со овој Пра-
вилник, како и со друг подзаконски акт на Комисијата 
за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Коми-
сија).  

 
Член 3 

(1) При поднесување на барање за одобрение за из-
давање на хартии од вредност по пат на јавна понуда, 
издавачот до Комисијата ги доставува следните доку-
менти: 

1. Акт за издавање на хартиите од вредност; 
2. Проспект за запишување и уплата на хартиите од 

вредност; 
3. Покана за запишување и уплата на хартиите од 

вредност; 

4. Статут на друштвото; 
5. Трговска регистрација; 
- Решение за упис во судскиот/трговскиот регистар/ 

друг надлежен регистар; 
- Извод од регистрацијата на издавачот од региста-

рот кој ја одразува последната фактичка состојба (пот-
врда за правното лице - тековна состојба) не постар од 
седум дена од денот на поднесување на барањето; и 

- Извод од регистрацијата на издавачот од региста-
рот во кој се евидентирани промените на висината и 
структурата на основната главнина со последната еми-
сија на хартии од вредност, промените на лицата што 
го претставуваат друштвото и сл. 

6. Ревидираните финансиски извештаи за претход-
ните три години изготвени согласно Меѓународните 
сметководствени стандарди и Меѓунардоните стандар-
ди за финансиско известување; 

- биланс на состојба 
- биланс на успех 
- извештај за промени на главнината 
- извештај за паричните текови 
- сметководствени политики и објаснувачки бе-

лешки. 
Доколку издавачот изготвува сопствени и консоли-

дирани годишни финансиски извештаи, до Комисијата 
ги доставува ревидираните консолидирани годишни 
финансиски извештаи, а сопствените ревидирани фи-
нансиски извештаи ги доставува до Комисијата докол-
ку иситите се содржани во проспектот.  

7. Извештај од овластен ревизор за последните три 
години со независно ревизорско мислење за последни-
те три години изготвено согласно Меѓународните стан-
дарди за ревизија; 

8. Квартални или полугодишни финансиски извеш-
таи, во случаите кога: 

- проспектот е од датум по завршување на девет ме-
сеци од датумот на последните годишни финансиски 
извештаи кои биле ревидирани, при што потребно е да 
се однесуваат најмалку на периодот од првото полуго-
дие на финансиската година или 

- издавачот објавил квартални или полугодишни 
финансиски извештаи од датумот на неговите послед-
ни ревидирани финансиски извештаи.   

9. Извештај од овластен ревизор на кварталните или 
полугодишните финансиски извештаи доколку истите 
се ревидирани; 

10. Изјава од раководно лице назначено од издава-
чот како одговорно лице за содржината на Проспектот 
и дека: 

- емисијата е во согласност со Законот за хартии од 
вредност и со актот за издавање; 

- податоците наведени во барањето за одобрение се 
вистинити и точни; 

- податоците содржани во Проспектот се вистинити 
и точни и дека во Проспектот не е пропуштена ниедна 
ценовно чувствителна информација, освен ценовно 
чувствителните информации чие необјавување е одоб-
рено од Комисијата; 

11. Податоци за издадените хартии од вредност сог-
ласно Правилникот за формата и содржината на пода-
тоците за издадените хартии од вредност; 

12. Одлука за зголемување на основната главнина 
на друштвото, а ако постојат повеќе родови акции и од-
луката за согласност за зголемувањето на основаната 
главнина на друштвото од акционерите од секој род ак-
ции, во случај кога барањето за одобрение се однесува 
на издавање акции; 

13. Решение од надлежен орган за издавање дозвола 
за работа, односно дозвола за основање, во случај кога 
како издавач се јавува банка, штедилница, осигурител-
но друштво или друго правно лице за кое со закон е ут-
врдена обврска за добивање дозвола за работа односно 
основање;  
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14. Согласност, одобрение односно дозвола од друг 
надлежен орган  за издавање на хартии од вредност ако 
со закон е предвидено дека за издавање на хартии од 
вредност на издавачот му е потребно таква согласност, 
одобрение односно дозвола; 

15. Одлука на Собранието на акционери на друш-
твото за усвојување на финансиските извештаи за по-
следните 3 години; 

16. Одлука на Собранието на акционери на друш-
твото за распоред на финансискиот резултат за послед-
ните 3 години; 

17. Потврда од носителот на платниот промет за 
состојбата на жиро сметката на друштвото за послед-
ните 60 дена до денот на поднесување на барањето; 

18. Одлуката за стекнување на сопствени акции, во 
случај на продажба на сопствени акции по пат на јавна 
понуда; 

19. Договор помеѓу издавачот и овластеното правно 
лице за вршење услуги со хартии од вредност, чиј 
предмет на регулирање е вршењето, за сметка на изда-
вачот, трансакции и активности потребни за успешна 
јавна понуда на хартии од вредност, доколку издавачот 
склучил таков договор; 

20. Договор за соработка со овластен учесник на па-
зарот на хартии од вредност – членка на овластената 
берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да 
го застапува во постапката на запишување на јавно по-
нудени хартии од вредност преку овластената берза и 
во негово име да го изврши пласманот на хартиите од 
вредност од јавната понуда  што се запишуваат преку 
овластена берза. Доколку издавачот, е овластено прав-
но лице – членка на овластена берза и овластен депози-
тар, и се застапува самиот во постапката на запишува-
ње преку берза, потребно е да достави соодветен акт за 
тоа; 

21. Договор со овластена берза преку која ќе се 
врши запишувањето на јавно понудените хартии од 
вредност; 

22. Договор со овластен депозитар каде се регис-
трирани хартиите од вредност на издавачот, а преку кој 
ќе се врши порамнувањето на јавно понудените хартии 
од вредност; 

23. Примерок од писмената изјава за запишување и 
уплата на хартиите од вредност преку берза; 

24. Доказ дека е отворена сметка во банка со посеб-
на намена примање на паричните средства во текот на 
постапката на запишување на јавно понудените хартии 
од вредност; 

25. Доколку во проспектот се вклучени предвидува-
њата, прогнозите односно проценките на профитот, до 
Комисијата се доставува  Извештај изготвен од незави-
сен овластен ревизор со мислењето на за предвидува-
њата, прогнозите односно проценките на профитот; 

26. Доколку во проспектот се вклучени проценки и 
извештаи подготвени од страна на експерт, до Комиси-
јата се доставуваат соодветните проценки односно из-
вештаи  и 

27. Доказ за уплата на пропишаниот надоместок за 
разгледување и одлучување по барањето за одобрение 
за издавање на хартиии од вредност.  

(2) Доколку издавач на хартии од вредност е едини-
ца на локална самоуправа, при поднесување на барање 
за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат 
на јавна понуда, единицата на локална самоуправа до 
Комисијата ги доставува следните документи: 

1. Акт за издавање на хартиите од вредност; 
2. Проспект за запишување и уплата на хартиите од 

вредност; 
3. Покана за запишување и уплата на хартиите од 

вредност; 
4. Статут на единицата на локална самоуправа; 

5. Регистрација на единицата на локална самоуп-
рава; 

- Решение за упис во судскиот/трговскиот регистар/ 
друг надлежен регистар и 

- Извод од регистрацијата на издавачот од региста-
рот кој ја одразува последната фактичка состојба (пот-
врда за правното лице - тековна состојба) не постар од 
седум дена од денот на поднесување на барањето; 

6. Буџет на единицата на локална самоуправа за го-
дината во која се издаваат хартиите од вредност; 

7. Годишен извештај на единицата на локална само-
управа усвоен од советот на единицата за последните 
две години; 

8. Последниот квартален извештај на единицата на 
локална самоуправа доставен до Министерството за 
финансии и усвоен од Советот на единицата, а доколку 
не е усвоен, причините за неусвојувањето; 

9. Извештај на овластениот државен ревизор за из-
вршена државна ревизија на единицата на локална са-
моуправа, доколку во последните две години е изврше-
на државна ревизија; 

10. Извештај од овластен ревизор за извршена реви-
зија на финансиските извештаи на единицата на локал-
на самоуправа, доколку во последните две години е из-
вршена независна ревизија; 

11. Извештај за оценка на кредитната способност на 
единицата на локална самоуправа или нејзините долж-
нички хартии од вредност од страна на Агенција или 
друга институција надлежна за рејтинг, доколку е из-
готвена таква оценка; 

12. Изјава од раководно лице назначено од едини-
цата на локална самоуправа како одговорно лице за 
содржината на Проспектот и дека 

- емисијата е во согласност со Законот за хартии од 
вредност и со актот за издавање; 

- податоците наведени во барањето за одобрение се 
вистинити и точни; 

- податоците содржани во Проспектот се вистинити 
и точни и дека во Проспектот не е пропуштена ниедна 
ценовно чувствителна информација, освен ценовно 
чувствителните информации чие необјавување е одоб-
рено од Комисијата; 

13. Податоци за издадените хартии од вредност сог-
ласно Правилникот за формата и содржината на пода-
тоците за издадените хартии од вредност, доколку из-
давачот претходно има издадено хартии од вредност; 

14. Согласност, одобрение односно дозвола од друг 
надлежен орган  за издавање на хартии од вредност ако 
со закон е предвидено дека за издавање на хартии од 
вредност на единицата за локална самоуправа и е пот-
ребно таква согласност, одобрение односно дозвола; 

15. Одлука на Советот на единицата на локална са-
моуправа за извршување на буџетот за годината во која 
се издаваат хартиите од вредност; 

16. Одлука на Советот на единицата на локална са-
моуправа за усвојување на годишната сметка и годиш-
ниот извештај за последните две години; 

17. Потврда од носителот на платниот промет за 
состојбата на сметката на единицата на локална само-
управа за последните 60 дена до денот на поднесување 
на барањето; 

18. Договор помеѓу единицата на локална самоуп-
рава и овластеното правно лице за вршење услуги со 
хартии од вредност, чиј предмет на регулирање е врше-
њето, за сметка на издавачот, трансакции и активности 
потребни за успешна јавна понуда на хартии од вред-
ност, доколку издавачот склучил таков договор; 

19. Договор за соработка со овластен учесник на па-
зарот на хартии од вредност – членка на овластената 
берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да 
го застапува во постапката на запишување на јавно по-
нудени хартии од вредност преку овластената берза и 
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во негово име да го изврши пласманот на хартиите од 
вредност од јавната понуда  што се запишуваат преку 
овластена берза; 

20. Договор со овластена берза преку која ќе се 
врши запишувањето на јавно понудените хартии од 
вредност; 

21. Договор со овластен депозитар каде се регис-
трирани хартиите од вредност на издавачот, а преку кој 
ќе се врши порамнувањето на јавно понудените хартии 
од вредност; 

22. Примерок од писмената изјава за запишување и 
уплата на хартиите од вредност преку берза; 

23. Доказ дека е отворена сметка во банка со посеб-
на намена примање на паричните средства во текот на 
постапката на запишување на јавно понудените хартии 
од вредност; 

24. Доколку во проспектот се вклучени проценки и 
извештаи подготвени од страна на експерт, до Комиси-
јата се доставуваат соодветните проценки односно из-
вештаи  и 

25. Доказ за уплата на пропишаниот надоместок за 
разгледување и одлучување по барањето за одобрение 
за издавање на хартиии од вредност.  

(3) Доколку исполнувањето на обврските од харти-
ите од вредност е гарантирано од едно или повеќе лица 
односно во случај кога јавната понуда на хартии од 
вредност има гарант до Комисијата се доставува и 
следната документација за гарантот: 

1. Договор помеѓу издавачот и гарантот чиј пред-
мет на регулирање е намирувањето на обврските од 
хартиите од вредност од страна на гарантот и начинот 
на кој ќе бидат сервисирани гарантираните плаќања;  

2. Решение за упис на гарантот во судскиот/тргов-
скиот регистар или друг надлежен регистар; 

3. Извод од регистрацијата на гарантот од региста-
рот кој ја одразува последната фактичка состојба (пот-
врда за правното лице - тековна состојба) не постар од 
7 дена од поднесување на барањето; 

4. Ревидираните финансиски извештаи за претход-
ните три години изготвени согласно Меѓународните 
сметководствени стандарди и Меѓунардоните стандар-
ди за финансиско известување; 

- биланс на состојба 
- биланс на успех 
- извештај за промени на главнината 
- извештај за паричните текови 
- сметководствени политики и објаснувачки бе-

лешки. 
Доколку издавачот изготвува сопствени и консоли-

дирани годишни финансиски извештаи, до Комисијата 
ги доставува ревидираните консолидирани годишни 
финансиски извештаи, а сопствените ревидирани фи-
нансиски извештаи ги доставува до Комисијата докол-
ку иситите ги објавил во проспектот.  

5. Извештај од овластен ревизор за последните три 
години со независно ревизорско мислење за последни-
те три години изготвено согласно Меѓународните стан-
дарди за ревизија.  

(4) Документите кои издавачот ги доставува заедно 
со барањето за одобрение до Комисијата за хартии од 
вредност, се доставуваат во оригинал или нотарски за-
верен препис, на службениот јазик во Република Маке-
донија односно на македонски јазик и неговото кирил-
ско писмо. 

(5) За одлучување по поднесеното барање, Комиси-
јата може да побара прецизирање на веќе доставената 
документација, доставување на дополнителна докумен-
тација, а може да ја користи и документацијата со која 
располага Комисијата. 

 
Член 4 

Во случај кога барањето за одобрение се однесува 
на издавање на хартии од вредност од трета или наред-
ни емисии на хартии од вредност, документите за изда-

вачот од член 3 став 1 точка 4, 5, 6, 7 и 8 на овој пра-
вилник не се доставуваат доколку Комисијата распола-
га со истите, освен во случај на настанати измени на 
актите. 

 
Завршни одредби 

 
Член 5 

Со влегувањето во сила на овој правилник праста-
нува да важи Правилникот за документите што ги дос-
тавува издавачот за хартиите од вредност при поднесу-
вање на барањето за одобрение за издавање на хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 16/2001 и и 
бр. 47/04).  

     
Член 6 

Овој правилник влегува во сила од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.   

____________ 
4417. 

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011и 
13/2013) и член 5 став 6 од Законот за преземање на ак-
ционерските друштва ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 69/2013), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата од-
ржана на 23.12.2013 година, го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕД-
НИЧКО ДЕЈСТВУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА 
ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 

 
Член 1 

Со Правилникот за критериумите за утврдување на 
заедничко дејствување (во понатамошниот текст: Пра-
вилник) поблиску се пропишуваат критериумите за ут-
врдување на заедничко дејствување од член 5 ставови 
1, 2 и 5 од Законот за преземање на акционерски друш-
тва ("Службен весник на Република Македонија" брoj 
69/2013). 

 
Член 2 

(1) За лица кои дејствуваат заеднички во смисла на 
член 5 став 1 алинеа 1 од Законот за преземање на ак-
ционерски друштва, се сметаат лица кои ги поврзуваат 
следните околности во врска со стекнувањето со хар-
тии од вредност: 

- временскиот период во кој ги стекнувале хартиите 
од вредност, во случаите кога две или повеќе лица во 
одреден временски период истовремено или постепено 
купуваат хартии од вредност на друштвото; 

- начинот на стекнување на хартиите од вредност, 
кога хартиите од вредност се стекнати од страна на две 
или повеќе лица на идентичен начин - трговски прено-
си или нетрговски преноси без разлика на основот на 
нетрговскиот пренос, а особено во случај на трговски 
преноси: 

а) кога хартиите од вредност лицата ги купувале од 
едно исто лице, било како сопственик било како полно-
мошник на други сопственици на хартии од вредност 
или  

б) кога при трговскиот пренос условите за продаж-
ба се непазарни, невообичаени или  

в) кога трансакциите се извршени преку исто овлас-
тено правно лице за вршење услуги со хартии од вред-
ност или 

г) кога во врска со хартиите од вредност на целното 
друштво преку медиумите вклучувајќи го и интернетот 
или на друг начин, се објавени информации кои влија-
ат на обемот на тргување или цената на хартијата од 
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вредност или други информации од кои може да се зак-
лучи дека две или повеќе лица стекнале или имаат на-
мера да се стекнат со хартии од вредност на целното 
друштво или 

д) кога едно или повеќе лица се стекнале со хартии-
те од вредност во свое име, а за сметка на друго лице, 
односно кога парични средства за купување на хартии-
те од вредност во име на овие лица се обезбедени од 
страна на другото лице или другото лице им нуди дру-
ги поволности на овие лица или постојат други деј-
ствија кои укажуваат дека лицата стекнувале во свое 
име, а за сметка на другото лице или 

ѓ) кога едно или повеќе лица склучиле договори 
или презеле други дејствија со друго лице (купувач) од 
кои произлегува дека лицето или лицата се обврзуваат 
дека ќе му ги продадат акциите што ги поседуваат во 
целното друштво или со кои се договараат за оствару-
вањето на правото на глас или 

е) кога хартиите од вредност се дадени во депозит 
или во залог или дрго финансиско обезбедување или 
кога на друг начин привремено е пренесено правото на 
глас од истите на лице, кое има право да гласа во него-
во име и по сопствена процена, односно без упатство 
за гласање од законскиот имател ;  

- процентуалното учество во вкупниот број на хар-
тии од вредност што веќе го имаат, поединечно и заед-
но со лицата со кои дејствуваат заеднички, пред допол-
нителното стекнување со хартии од вредност на друш-
твото, особено кога пред стекнувањето заедно поседу-
ваат помалку од контролниот праг на преземање или 
помалку од потребното мнозинство утврдено со закон 
и статутот на друштвото за донесување на одлуки; 

- процентуалното учество на дополнително стекна-
тите хартии од вредност во вкупниот број на хартии од 
вредност на друштвото на секое од лицата поединечно 
и заедно со другите лица, особено кога процентуалните 
учества на секое од лицата кои дејствуваат заеднички 
се исти или слични, кога поединечно или заедно го 
надминуваат контролниот праг за преземање или пот-
ребното мнозинство за донесување на одлуки или кога 
меѓу нив има лица кои претходно не биле акционери на 
друштвото или пак нивното учество било незначително 
или недоволно за остварување на контрола во друш-
твото.  

(2) Критериумот под точка г) алинеа 2 од ставот 1 
на овој член се утврдува само кумулативно со постое-
њето на некоја друга од околностите наведени во став 
1 на овој член.  

(3) Во смисла на член 5 став 1 алинеа 4 од Законот 
за преземање на акционерски друштва, заеднички деј-
ствуваат и лица кои на собранието на акционери на 
целното друштво заедно предлагаат и донесуваат одлу-
ки за чие донесување како предлагачи имаат потребно 
мнозинство гласови, кои одлуки особено се однесуваат 
на изборот на членовите на органот на управување од-
носно надзорниот одбор на целното друштво или на 
деловната политика и стратегиските насоки на целното 
друштво.  

(4) При оценување дали лица дејствуваат заеднички 
во смисла на член 5 став 1 алинеја 4 од Законот за пре-
земање на акционерски друштва, кога одлуките се од-
несуваат на изборот на членовите на органот на упра-
вување односно надзорниот одбор на целното друштво, 
се води сметка и за следните состојби: 

а) дали постои поврзаност помеѓу некој од предло-
жените членови на органот на управување, односно на 
надзорниот одбор и било кој од акционерите кои ги 
предлагаат.  

Се смета дека постои поврзаност доколку се испол-
нети следните услови: 

- постои или постоела претходна поврзаност помеѓу 
акционерите кои ги предлагаат и предложените члено-
ви на органот на управување, односно на надзорниот 
одбор; 

- постојат договори или спогодби, пишани или не-
пишани, помеѓу акционерите кои ги предлагаат и пред-
ложените членови на органот на управување, односно 
на надзорниот одбор во врска со предложениот избор; 

б) бројот на предложените членови на органот на 
управување, односно на надзорниот одбор што се изби-
ра или се заменува во однос на вкупниот број на члено-
ви на органот на управување, односно на надзорниот 
одбор. 

в) позициите во органот на управување, односно 
надзорниот одбор што ги имале членовите чија смена 
се предлага, а ќе ги преземат предложените членови на 
органот на управување, односно на надзорниот одбор. 

г) траењето на мандатот на предложените членови 
на органот на управување, односно на надзорниот од-
бор. 

д) дали некој од акционерите кои ги предлагаат 
членовите на органот на управување, односно на над-
зорниот одбор, директно или индиректно, ќе има друг 
интерес од нивниот избор освен неговиот интерес за 
акциите на друштвото. 

ѓ) дали ново избраните лица за членови на органот 
на управување, односно на надзорниот одбор на прав-
ните лица, непосредно пред изборот стекнувале хартии 
од вредност од целното друштво кои заедно со хартии-
те од вредност на лицата кои го предложиле нивниот 
избор го надминуваат контролниот праг на преземање, 
а изборот за членови на органот на управување, однос-
но на надзорниот одбор е извршен веднаш по стекнува-
њето на акциите. 

 
Член 3 

(1) Во смисла на член 5 став 2 од Законот за презе-
мање на акционерските друштва, правни лица дејству-
ваат заеднички доколку истите согласно Законот за тр-
говски друштва се дефинирани како друштва со значај-
но учество, мнозинско учество или со мнозинско право 
на одлучување, друштва со заемно учество, како и за-
висно и владеачко друштво, а кои за целите на Законот 
за преземање на акционерските друштва претставуваат 
друштва поврзани во група.  

(2) Во смисла на член 5 став 2 алинеи 1 и 2 од Зако-
нот за преземање на акционерските друштва, се смета 
дека дејствуваат заеднички и: 

- правните лица кои се контролирани од едно или 
повеќе физички или правни лица, поединечно или заед-
но со лицата што дејствуваат заеднички со нив; 

- две правни или физички лица кои заедно, сами 
или со други лица што дејствуваат заеднички со нив 
остваруваат контрола во трето правно лице.   

 
Член 4 

(1) Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

(2) Со влегувањето во сила на овој правилник, прес-
танува да важи Правилникот за утврдување на крите-
риумите за поврзани лица (Службен весник на РМ бр. 
59/2002). 

 
Бр. 03-2069/1 Комисија за хартии од вредност 

 23 декември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4418. 

Врз основа на член 33 став (3) од Законот за туристички развојни зони („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.141/12), директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Маке-

донија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА  ТУРИСТИЧКИТЕ 

РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Извештајот за работењето на туристичките раз-

војни зони. 

 

Член 2 

(1) Извештајот од членот 1 од овој правилник се изготвува на хартија во бела боја во А4 формат. 

(2) Извештајот од членот 1 од овој правилник ги содржи следните податоци: 

- извештај за работењето на туристичка развојна зона_за периодот од 01.1___ до 31.12___; 

- назив на корисникот на туристичката развојна зона; 

- обем на услуги остварени во туристичките развојни зони, квантитативно и квалитативно; 

- број на странски туристи по старост; 

- број на странски туристи по градови; 

- број на странски туристи по држави; 

- број на домашни туристи по старост; 

- број на домашни туристи по градови; 

- остварениот приход и/или обрт; 

- бројот на остварените вработувања во извештајниот период по квалификациона структура и 

- место за потпис и печат на овластено лице и место за архивски број и датум. 

(3) Формата и содржината на извештајот од став (1) од овој член е даден во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 03-502/8                                                                    Агенцијата за промоција и поддршка                              

                                                                      на туризмот на Република Македонија 

19 декември 2013 година                                                                                                                    Директор, 

Скопје                                                                      д-р Кристијан Џамбазовски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАЕДОНИЈА 

4419. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 50 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
143/11 и 78/13), на барање на Друштвото за трговија со 
електрична енергија АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДО-
ОЕЛ Скопје, на седницата одржана на 20.12.2013 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за трговија со електрична енергија 

АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје, му  
престанува лиценцата за вршење на енергетската деј-
ност транзит на електрична енергија, издадена од Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Маке-
донија со Одлука УП1 бр. 07-49 од 10.12.2010 година и 
објавена во „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 160/10.   

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

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.  

 
УП1 Бр. 07-49/10  

20 декември 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4420. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на членовите 22 став 1 алинеја 
16, член 39 став 2 и член 43 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/12) и 
членовите 32 и 45 од Правилникот за лиценци за врше-
ње на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ 
бр. 143/11и 78/13), постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги СОЛАРМАК 
ДОО Скопје, за менување на лиценца за производство 
на електрична енергија на седницата одржана на ден 
20.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство трго-

вија и услуги СОЛАРМАК ДОО Скопје, за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од фотоволтаична централа „Караџинец 1“ издадена 
со Одлука УП1 бр. 07-206/12 од 20.11.2012 година, 
(„Службен весник на РМ“ бр. 148/12) се менува со тоа 
што се додава уште една новоизградена фотонапонска 
централа „Караџинец 2“.  

2. Лиценцата како и измената е прилог 1 на оваа од-
лука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 Бр. 07-206/12  

20 декември 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство трговија и услуги СО-

ЛАРМАК ДОО Скопје, ул. „Роберт Кох“ бр. 1/2-3 
Скопје. 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
20.12.2013 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
20.12.2048 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 107.01.1/12.2/13 
 
6. Број на деловниот субјект – 6594514 
 
7. Единствен даночен број – 4057010506790  
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши со фотоволтаична централа, во 
обем согласно техничките карактеристики на произ-
водниот капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотоволтаичните централи „Kараџинец 
1“ со моќност од  49,68 kW, изградена на КП бр. 1943 и 
„Kараџинец 2“ со моќност од  49,68 kW, изградена на 
КП бр. 2882 КО Мирковци, Општина  Чучер Сандево. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
водни капацитети чии технички податоци се составен 
дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство трговија и услуги СОЛАРМАК 
ДОО Скопје на ул. „Роберт Кох“ бр. 1/2-3 Скопје во 
понатамошниот текст: носител на лиценцата) и негово-
то учество на пазарот на електрична енергија.  
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- Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
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 задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година.  Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

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

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

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

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

- за заштита при  работа; 

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

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 
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Податоци за фотоволтаична централа приклуче-
на на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 

1. име на фотоволтаичен систем – Караџинец 1 
електроцентрала од 49,68 kW;  

2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-
ната/дистрибутивната мрежа -  с. Мирковци преку ТС 
0,4/10 kV/kV, 250  kVA на ЕВН Македонија АД Скопје; 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2012 година, 
- година на почеток на работа – 2012 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 30 години, 
4. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули – 216  
- тип и производител на фотоволтаичниот модул: по-

ликристални BYDP6 – 30/230W,  произдодител BYD Кина,  
- номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

230 W, напон 28,67 V, струја 8,02 A; 
5. податоци за инвертор: 
- број на инвертори – три;  
- тип и производител на инвертор: DIEHL Platinum 

16000R3, 3-фазно, производител DIEHL Германиаја; 
- номинални податоци на инвертор: 

16.900W/15.000W, напон од 350 - 720V, струја  22/22 А;  
6. податоци за батерија – нема батерија; 
7. годишно сончево зрачење на таа локација –1.608 

кWh/m2; 
8. очекувано производство на електрична енергија – 

63.200 kWh –  годишно. 
 
Податоци за фотоволтаична централа приклуче-

на на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
1. име на фотоволтаичен систем – Караџинец 2 

електроцентрала од 49,68 kW;  
2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа -  с. Мирковци преку ТС 
0,4/10 kV/kV, 250  kVA на ЕВН Македонија АД Скопје; 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2013 година, 
- година на завршеток на градба - 2013 година, 
- година на почеток на работа – 2013 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 30 години, 
4. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули – 216  
- тип и производител на фотоволтаичниот модул: 

YL230P-29B, производител YINGLY SOLAR Кина,  
- номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

230 W, напон 29,5 V, струја 7,79 A; 
5. податоци за инвертор: 
- број на инвертори – три;  
- тип и производител на инвертор: DIEHL Platinum 

16000R3, 3-фазно, производител DIEHL Германија; 
- номинални податоци на инвертор: 

16.900W/15.000W, напон од 350 - 720V, струја 22/22 А;  
6. податоци за батерија – нема батерија; 
7. годишно сончево зрачење на таа локација –1.608 

кWh/m2; 
8. очекувано производство на електрична енергија – 

67.000 kWh –  годишно. 
__________ 

4421. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11 и 79/13) и член 45 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по ба-
рањето на Друштвото за трговија со електрична енер-
гија АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје, за 
менување на лиценца за трговија со електрична енерги-
ја на седницата одржана на ден 20.12.2013 година, до-
несе 

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

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА  
СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Лиценцата на Друштвото за трговија со елек-

трична енергија АТЕЛ – СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, за вршење на енергетска дејност трговија со 
електрична енергија, издадена од Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија со Одлука 
бр. 02-1148/1 од 15.08.2006 година, („Службен весник 
на РМ“ бр. 90/2006), (сегашен назив на друштвото: 
Друштво за трговија со електрична енергија АЛПИК 
ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје), се менува.  

2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

УП1 Бр. 07-213/13  
20 декември 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 

Прилог 1  
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија со електрична енергија АЛ-

ПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје, ул. „Алберт 
Ајнштајн“ бр. 4/1, Скопје, Република Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на менување на лиценцата:  
20.12.2013 година  
 
4. Датум до кога важи лиценцата:  
20.12.2023 година  
 
5. Евидентен број на издадената/изменетата  ли-

ценца:  
ЕЕ - 13.10.1/06/2/13 
 
6.  Број на деловниот субјект - 6085393 
          
7.  Единствен даночен број - 4030006583904 
 
8.  Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 
Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-
дувач може да продава електрична енергија и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 
пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енер-
гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
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и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 
во согласност со пазарните правила, мрежните правила 
за пренос на електрична енергија и мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија како и Прави-
лата за доделување на прекуграничните преносни капа-
цитети. 

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

Енергетската дејност трговија со електрична енер-
гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија  и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 
капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 
електрична енергија во однос на доверливоста и обе-
мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 
кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-
тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-
носен и дистрибутивен капацитет и регулираните 
услуги, согласно превземените обврски за потрошува-
чите кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски рас-
поред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-
зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  
извештаи за своите трансакции и деловни активности 
при продажбата на електрична енeргија во својство на 
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-
вите за самостојно учество на пазарот на електрична 
енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македони-ја, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота; 

 
12. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-
тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-
ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

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

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

 
14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-
трична енергија според купопродажните договори, сог-
ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци; 

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

- како и други промени во работењето согласно 
правилникот. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид во целокупната документација која 
што се однесува на вршењето на енергетската дејност 
за која што е издадена лиценцата, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
17. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
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