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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3075. 

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28.09.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА КОЧАНИ 

 
Член 1 

Општината Кочани ќе врши работи за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно ис-
полнетите услови од член 89 од Законот за градежно 
земјиште. 

 
Член 2 

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

 
 

      Бр. 51-5078/1                     Заменик на претседателот           
28  септември 2011 година     на Владата на Република,  
         Скопје        Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3076. 

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-
но земјиште (“Службен весник на Република Македо-
нија“, број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на ден 28.09.2011 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА БЕРОВО 

 
Член 1 

Општината Берово ќе врши работи за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно ис-
полнетите услови од член 89 од Законот за градежно 
земјиште. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
  
      Бр. 51-5079/1                      Заменик на претседателот           
28  септември 2011 година      на Владата на Република,  
         Скопје        Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3077. 
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28.9.2011 година, 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГА-
ЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА  

ШТИП 
 

Член 1 
Општината Штип ќе врши работи за располагање 

со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно ис-
полнетите услови од член 89 од Законот за градежно 
земјиште. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 51-5080/1                      Заменик на претседателот           
28  септември 2011 година      на Владата на Република,  
         Скопје           Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3078. 

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 28.9.2011 година,  
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ЗА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

Член 1 
Општината Илинден ќе врши работи за располага-

ње со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје соглас-
но исполнетите услови од член 89 од Законот за гра-
дежно земјиште. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 51-5081/1                    Заменик на претседателот           
28  септември 2011 година      на Владата на Република,  
           Скопје          Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3079. 
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 17/11 и 53/11), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 28.9.2011 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА 
ПРОБИШТИП 

 
Член 1 

Општината Пробиштип ќе врши работи за распола-
гање со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје соглас-
но исполнетите услови од член 89 од Законот за гра-
дежно земјиште. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
     
     Бр. 51-5082/1                      Заменик на претседателот           
28  септември 2011 година      на Владата на Република,  
         Скопје        Македонија,  
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3080. 

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 28.9.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ДЕМИР  

КАПИЈА 
 

Член 1 
Општината Демир Капија ќе врши работи за распо-

лагање со градежно земјиште сопственост на Републи-
ка Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје сог-
ласно исполнетите услови од член 89 од Законот за 
градежно земјиште. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 51-5083/1                      Заменик на претседателот           
28  септември 2011 година     на Владата на Република,  
         Скопје        Македонија,  
             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3081. 
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-

но земјиште (“Службен весник на Република Македо-
нија”), број 17/2011 и 53/2011, Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 28.9.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

 
 

Член 1 
Општината Гевгелија ќе врши работи за располага-

ње со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје соглас-
но исполнетите услови од член 89 од Законот за гра-
дежно земјиште. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 51-5084/1                      Заменик на претседателот           
28  септември 2011 година      на Владата на Република,  
         Скопје        Македонија,  
            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3082. 

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-
но земјиште (“Службен весник на Република Македо-
нија“, број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на ден 28.09.2011 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ЗА ОПШТИНА  БИТОЛА 
 

Член 1 
Општината Битола ќе врши работи за располагање 

со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно ис-
полнетите услови од член 89 од Законот за градежно 
земјиште. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 51-5137/1                     Заменик на претседателот           
28  септември 2011 година      на Владата на Република,  
         Скопје        Македонија,  
            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3083. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, на-
чинот и постапката за издавање, менување и одземање 
на лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 31/09), постапувајќи по барање-
то на Трговско друштво за трговија и дистрибуција на 
гас и гасовити горива ГАС ТРАДЕ експорт импорт ДО-
ОЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за трговија со еле-
ктрична енергија, на седницата одржана на 05.10.2011 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговско друштво за трговија и дистрибуција 

на гас и гасовити горива ГАС ТРАДЕ експорт импорт 
ДООЕЛ Скопје, ул. Лондонска бр. ББ Скопје - Карпош, 
му сe издава лиценца за вршење на енергетската 
дејност трговија со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука. 

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

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

 
    УП1 Бр. 07- 46 
5 октомври 2011 година         Претседател,  
        Скопје                    Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Трговско друштво за трговија и дистрибуција на гас 

и гасовити горива ГАС ТРАДЕ експорт импорт ДОО-
ЕЛ Скопје, ул. Лондонска бр.ББ Скопје - Карпош, Ре-
публика Македонија    

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со електрична енергија  

3. Датум на издавање на лиценцата:  
5.10.2011 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
5.10.2021 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 76.10.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 6064329 
          
8. Единствен даночен број - 4030006575235 
 
9. 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. Трговецот во својство 
на снабдувач може да продава електрична енергија и 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за само-
стојно учество на пазарот на електрична енергија, утвр-
дени 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 
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 
капацитети. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
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.  

     
11.  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. 
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12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните договори;  
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 

капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, 
мрежните правила за пренос на електрична енергија и 
мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија како и Правилата за доделување на 
прекуграничните преносни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 
електрична енергија во однос на доверливоста и 
обемот 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 
самостојно учество на пазарот на електрична енергија, 
согласно пазарните правила, како и за обезбедениот 
преносен 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 
пазарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната 
комисија за енергетика, по нејзино барање, 
информации и  извештаи за своите трансакции и делов-
ни активности при продажбата на електрична енeргија 
во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги 
исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот 
на електрична енергија, утврдени во пазарните прави-
ла; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната 
средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при 
работа; 

- работи во согласност со мрежните правила за 
пренос на електрична енергија, мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија и правилата за 
пазар на електрична енергија, како и техничките нор-
мативи и стандарди  за работа на системот за пренос и 
системот за дистрибуција на електрична енергија;  

- работи во согласност со правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон, а 
особено Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување, продолжување и одземање 
нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  
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 претпри-
јатието: 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 

извештај 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 податоци за количините на еле-
ктричната енергија и големината на моќноста, подато-
ци за субјектите од кои е набавена и на кои е продаде-
на електричната енергија, како и податоци за обезбеде-
ниот преносен и дистрибутивен капацитет и регулира-
ни услуги, во текот на извештајната година, за секој 
месец поодделно. 

 
15. 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 
електрична енергија според купопродажните договори, 
согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. 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 непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
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однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски 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.  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
3084. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, на-
чинот и постапката за издавање, менување и одземање 
на лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 31/09), постапувајќи по барање-
то на Друштвото за производство, трговија и услуги 
БУМАК ПРИМО ДОО Скопје, за издавање на лиценца 
за трговија со електрична енергија, на седницата одр-
жана на 05.10.2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

БУМАК ПРИМО ДОО Скопје, ул.Булевар Кочо Рацин 
бр 14 локал 7 Скопје, му сe издава лиценца за вршење 
на енергетската дејност трговија со електрична енерги-
ја.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука. 

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република  Македони-
ја“. 

                              
    УП1 Бр. 07- 48 
5 октомври 2011 година         Претседател,  
        Скопје                  Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1  

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги БУ-

МАК ПРИМО ДОО Скопје, ул. Булевар Кочо Рацин 
бр. 14 локал 7, Скопје, Република Македонија    

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
5.10.2011 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
5.10.2021 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 74.10.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 6639321 
          
8. Единствен даночен број - 4080010515910 
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9. 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. Трговецот во својство 
на снабдувач може да продава електрична енергија и 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за само-
стојно учество на пазарот на електрична енергија, утвр-
дени во пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога вр-
ши прекугранични трансакции на електрична енергија која 
се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да 
обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибу-
тивен капацитет и регулирани услуги во согласност со па-
зарните правила, мрежните правила за пренос на електрич-
на енергија и мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија како и Правилата за доделување на преку-
граничните преносни капацитети. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
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.  

     
11.  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. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните договори;  
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 

капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, 
мрежните правила за пренос на електрична енергија и 
мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија како и Правилата за доделување на 
прекуграничните преносни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 
електрична енергија во однос на доверливоста и 
обемот 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 
самостојно учество на пазарот на електрична енергија, 
согласно пазарните правила, како и за обезбедениот 
преносен 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 
пазарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната 
комисија за енергетика, по нејзино барање, 
информации и  извештаи за своите трансакции и делов-
ни активности при продажбата на електрична енeргија 
во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги 
исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот 
на електрична енергија, утврдени во пазарните прави-
ла; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната 
средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при 
работа; 

- работи во согласност со мрежните правила за 
пренос на електрична енергија, мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија и правилата за 
пазар на електрична енергија, како и техничките нор-
мативи и стандарди  за работа на системот за пренос и 
системот за дистрибуција на електрична енергија;  

- работи во согласност со правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон, а 
особено Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување, продолжување и одземање 
нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  
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 
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обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен 

извештај 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 податоци за количините на еле-
ктричната енергија и големината на моќноста, подато-
ци за субјектите од кои е набавена и на кои е продаде-
на електричната енергија, како и податоци за обезбеде-
ниот преносен и дистрибутивен капацитет и регулира-
ни услуги, во текот на извештајната година, за секој 
месец поодделно. 

 
15. 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 
електрична енергија според купопродажните договори, 
согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. 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 непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски 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.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
3085. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, на-
чинот и постапката за издавање, менување и одземање 
на лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 31/09), постапувајќи по барање-
то на ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПА АД Со-
фија – Подружница Скопје Република Македонија, за 
издавање на лиценца за трговија со електрична енерги-
ја, на седницата одржана на 05.10.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПА АД 

Софија – Подружница Скопје, Република Македонија, 
ул. Васил Ѓоргов бр. 28/3-24 Скопје, му сe издава ли-
ценца за вршење на енергетската дејност трговија со 
електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука. 
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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. 07- 49 
5 октомври 2011 година         Претседател,  
        Скопје                   Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1  

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПА АД Софија 

– Подружница Скопје, Република Македонија, ул. Ва-
сил Ѓоргов бр. 28/3-24 Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
5.10.2011 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
           10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
5.10.2021 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 75.10.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 6674631 
          
8. Единствен даночен број - 4080011519243 
 
9. 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. Трговецот во својство 
на снабдувач може да продава електрична енергија и 

на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за само-
стојно учество на пазарот на електрична енергија, утвр-
дени 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 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 
во согласност со пазар¬ните пра¬ви¬ла, мрежните пра-
вила за пренос на електрична енергија и мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија како и 
Правилата за доделување на прекуграничните пренос-
ни капацитети. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
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.  

     
11. 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. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните догово-
ри;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 
капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, 
мрежните правила за пренос на електрична енергија и 
мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија како и Правилата за доделување на 
прекуграничните преносни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 
електрична енергија во од¬нос на доверливоста и 
обемот 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 
самостојно учество на пазарот на електрична енергија, 
согласно пазарните правила, како и за обезбедениот 
преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните 
услуги, согласно превземените обврски за потрошува-
чите кога врши прекугранични трансакции; 
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- 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 
пазарните 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 Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната 
средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при 
работа; 

- работи во согласност со мрежните правила за 
пренос на електрична енергија, мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија и правилата за 
пазар на електрична енергија, како и техничките нор-
мативи и стандарди  за работа на системот за пренос и 
системот за дистрибуција на електрична енергија;  

- работи во согласност со правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон, а 
особено Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување, продолжување и одземање 
нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  
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 претприја-
тието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капита-
лот, приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен 

извештај 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 податоци за количините на еле-
ктричната енергија и големината на моќноста, подато-
ци за субјектите од кои е набавена и на кои е продаде-
на електричната енергија, како и податоци за обезбеде-
ниот преносен и дистрибутивен капацитет и регулира-
ни услуги, во текот на извештајната година, за секој 
месец поодделно. 

 
15. 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 
електрична енергија според купопродажните договори, 
согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. 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 непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски 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.  



10 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 140 - Стр. 11 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
3086. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 
енергетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), 
член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на 
РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 
55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на на-
фта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати („Службен весник 
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 38,721 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 40,092 
   
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 40,951 

в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 40,611 
   
г) Мазут         ден/кг 
- М-1 НС         до 33,828 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 77,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 78,50 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 67,50 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 56,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 41,440 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа одлу-
ка. 

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

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 
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Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,863 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,763 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,223 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

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

 
 
 
 
 
 
 

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

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 11.10.2011 
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 
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