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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
1405. 

УКАЗ БР. 18 
 

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 
за одбрана („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 42/2001) и член 74 од Законот за служба во Ар-
мијата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 62/2002) 

  
Се поставува по мирновремена и воена формација 
 
за командант на 2. механизирана бригада во Коман-

дата на ЗОК во Генералштабот на Армијата на Репуб-
лика Македонија 

полковник Галазовски Стајо Киро 
ФЧ: полковник, по формација бригаден генерал, 
лична ВЕС: 31240 ЕМБГ: 1907957490025 
До сега: заменик на командантот на 1. механизира-

на пешадиска бригада во Командата на КОВ во Гене-
ралштабот на Армијата на Република Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 
 
 Број 07-802                                  Претседател 

15 август 2006 година           на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
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1406. 

УКАЗ БР. 19 
 

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 
за одбрана („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 42/2001) и член 74 од Законот за служба во Ар-
мијата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 62/2002) 

  
Се поставува по мирновремена и воена формација 
 
за директор во Генералштабот на Армијата на Ре-

публика Македонија 
Бригаден генерал Димов Панче Зоран 
ФЧ: бригаден генерал, по формација бригаден генерал, 
лична ВЕС: 31240 ЕМБГ: 3004958450083 
До сега: командант на 2. механизирана пешадиска 

бригада во командата на КОВ во Генералштабот на Ар-
мијата на Република Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 
 
 Број 07-803                                  Претседател 

15 август 2006 година           на Република Македонија, 
    Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А
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1407. 
 

УКАЗ БР. 20 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 42/2001) и член 60 од Законот за служба во Ар-
мијата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/02, 98/02 и 25/03)   

Се унапредува  
во чин генерален потполковник  
Генерал мајорот Стојановски Душан Мирослав 
ЕМБГ: 1007959450089 сега: началник на Генерал-

штабот на Армијата на Република Македонија. 
Овој указ да се изврши веднаш.  
 Број 07-804                                  Претседател 

15 август 2006 година           на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

__________   
1408. 

УКАЗ БР. 21 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 42/2001) и член 60 од Законот за служба во Ар-
мијата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/02, 98/02 и 25/03)   

Се унапредува 
во чин бригаден генерал  
полковникот Поповски Милош Здравко 
ЕМБГ: 1608955410035, сега шеф на военото претстав-

ништво во Мисијата на Република Македонија при НАТО. 
Овој указ да се изврши веднаш. 
 
 Број 07-805                                  Претседател 

15 август 2006 година           на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
 

1409. 
УКАЗ БР. 22 

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 
за одбрана („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 42/2001) и член 60 од Законот за служба во Ар-
мијата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/02, 98/02 и 25/03)   

Се унапредува 
во чин бригаден генерал  
полковникот Сејдини Саме Насер 
ЕМБГ: 2910957363001, сега командант на 1. меха-

низирана пешадиска бригада, во Здружената оператив-
на команда, во Генералштабот на Армијата на Репуб-
лика Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш.  
 Број 07-806                                 Претседател 

15 август 2006 година           на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

__________  
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1410. 
 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата 
одржана на ден 26.06.2006 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА  ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР 
 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Анета 

Трајаноска родена на ден 25.11.1974 година во Скопје 
со ЕМБГ 2511974455155. 

2. Дозволата за работење на брокер на Анета Трајаноска 
се дава за период од пет години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Анета Траја-
носка престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

Бр. 07-1024/3            Комисија за хартии од вредност 
26 јуни 2006 година               Претседател, 

   Скопје           проф. д-р Весна Пендовска, с.р.  
__________ 

1411.  
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-

ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата 
одржана на ден 26.06.2006 година, го донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА  ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР  

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Слави-
ца Илиевска родена на ден 07.07.1975 година во Скопје 
со ЕМБГ 0707975455218. 

2. Дозволата за работење на брокер на Славица Илиевска 
се дава за период од пет години од денот на издавањето. 

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

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

Бр. 07-965/3             Комисија за хартии од вредност 
26 јуни 2006 година                     Претседател, 

   Скопје                 проф. д-р Весна Пендовска, с.р.  
__________ 

1412. 
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-

ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата 
одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното:  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА  ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР  

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Але-
ксандра Ѓуровска родена на ден 09.04.1982 година во 
Скопје со ЕМБГ 0904982455061. 

2. Дозволата за работење на брокер на Александра Ѓуров-
ска се дава за период од пет години од денот на издавањето. 

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

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

Бр. 07-1003/3            Комисија за хартии од вредност 
26 јуни 2006 година                     Претседател, 

   Скопје                 проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1413. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и 6 од Законот 

за безбедност на производи (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр 33/2006), министерот за еко-
номија го донесува следниот  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со овој правилник, се пропишуваат постапката, на-
чинот и условите под кои се врши оценка на сообраз-
носта на течните горива, според техничките барања, 
како и употребата на соодветни стандарди. 
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Член 2 
Техничките барања со кои се врши оценка на соо-

бразност се однесуваат на граничните вредности за со-
држината на сулфурот, оловото, олефините, ароматите, 
бензените, оксигенатите и другите карактеристики за 
квалитетот на течните горива, кои можат да се стават 
во промет на домашниот пазар, како и начинот за утвр-
дување на квалитетот, односно начинот за докажување 
на совпаѓањето на квалитетот на течните горива со 
пропишаните гранични вредности. 

    
Член 3 

Одредбите од овој правилник се однесуваат на квали-
тетот на течните горива и тоа на: моторниот бензин, безо-
ловните моторни бензини, горивата за дизел мотори, го-
риво за млазни мотори тип 1 (ГМ-1) и масла за горење.  

Член 4 
Гранична вредност во смисла на овој правилник е 

најниска и/или највисока дозволена количина на: сул-
фур, олово, олефини, аромати, бензен, оксигенати и 
друго, односно најниска и/или највисока дозволена 
вредност на други карактеристики (параметри) за ква-
литетот на течните горива. 

Под други карактеристики во смисла на овој пра-
вилник, се подразбира: октански број, дестилација, на-
пон на пареи, вискозност, цетански индекс, густина на 
15оС, филтрабилност, содржина на вода и друго. 

 
II. ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ 

 
1. Моторен бензин МБ-96 (ПРЕМИУМ) 

 
Член 5 

Се смета дека моторниот бензин МБ-96 ги исполну-
ва барањата од овој правилник ако содржината на оло-
вото во моторниот бензин не е поголема од 0,15 g/l и 
ако минималната вредност на октанскиот број по 
истражувачка метода изнесува 96, односно ако гранич-
ните вредности на одделните карактеристики се сог-
ласни со пропишаните во стандардот МКС Б.Х2.220. 

Во сертификатот за сообразност за квалитетот на 
моторниот бензини МБ-96 најмалку следните каракте-
ристики треба да бидат утврдени: густина на 15оС, де-
стилација (до 700С, до 100оС, до 180оС, крај на дестила-
ција), октански број (по истражувачка метода), содржи-
на на олово, содржина на сулфур и боја.  

2. Безоловни моторни бензини БМБ-91 (БЕЗОЛО-
ВЕН РЕГУЛАР), БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИ-

УМ) и БМБ-98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР). 
 

Член 6 
Се смета дека безоловните моторни бензини БМБ-

91, БМБ-95 и БМБ-98 ги исполнуваат барањата од овој 
правилник ако содржината на олово во овие бензини не 
е поголема од 0.005 g/l и ако: 

- минималната вредност на октанскиот број  по 
истражувачка метода на БМБ-91 изнесува 91, а гранич-
ните вредности на одделните карактеристики се сог-
ласни со пропишаните за БМБ-90 во стандардот МКС 
Б.Х2.210, 

- минималната вредност на октанскиот број по 
истражувачка метода на БМБ-95 изнесува 95, а гранич-
ните вредности на одделните каракетристики се сог-
ласни со пропишаните за БМБ-95 во стандардот МКС 
Б.Х2.210, 

- минималната вредност на октанскиот број по 
истражувачка метода на БМБ-98 изнесува 98, а гранич-
ните вредности на одделните карктеристики се соглас-
ни со пропишаните за БМБ-95 во стандардот МКС 
Б.Х2.210. 

Во сертификатот за сообразност на квалитетот на 
безоловните моторни бензини БМБ-91, БМБ-95 и БМБ-
98 најмалку следните карактеристики треба да бидат 
утврдени: густина на 150 С, дестилација (до 700 С, до 
1000 С, до 1800 С, крај на дестилација), октански број 
(по истажувачка и моторна метода), содржина на оло-
во, содржина на сулфур и боја. 

3. Горива за дизел мотори: Д (ДИЗЕЛ) и Д-Е III 
(ДИЗЕЛ-E III).  

Член 7 
Се смета дека горивата за дизел мотори Д и Д-Е III 

ги исполнуваат барањата од овој правилник ако содр-
жината на сулфур во дизелот (Д) не е поголема од 0,20 
% m/m или 2000 ррм, ако содржината на сулфур во ди-
зелот Д-Е III не е поголема од 350 mg/kg или 350 ррм, 
односно ако граничните вредности на одделни кара-
ктерстики се согласни со пропишаните со Д (ДИЗЕЛ) 
во стандардот МКС Б.Х2.410. 

Во сертификатот за сообразност на квалитетот на 
горивата Д и Д-Е III, најмалку следните карактеристики 
треба да бидат утврдени: густина на 150 С, дестилација (до 
250 0С, до 350 0С и до 370 0С), филтрабилност, CFFP, цетан-
ски број, содржина на сулфур и точка на палење.  

 
4. Гориво за млазни мотори, тип 1 (ГМ-1)  

Член 8 
Се смета дека горивото за млазни мотори, тип 1 

(ГМ-1) ги исполнуваат барањата од овој правилник ако 
граничните вредности на одделните карактеристики се 
согласни со пропишаните во стандардот МКС 
Б.Х2.331. 

Во сертификатот за сообразност за квалитетот на 
горивото за млазни мотори, тип 1 (ГМ/1), најмалку 
следните карактеристики треба да бидат утврдени: гу-
стина на 15оС, дестилација (максимална температура 
до која дестилираат 10% v/v, крај на дестилација), точ-
ка на палење-затворен сад, точка на мрзнење, содржи-
на на аромати и визуелен изглед.  

5. Масла за горење: екстра лесно – ЕЛ, мазут М-1  
и мазут М-2  

Член 9 
Се смета дека маслата за горење, екстра лесно – ЕЛ, 

мазут М-1 и мазут М-2 ги исполнуваат барањата од 
овој правилник ако содржината на сулфурот не е пого-
лема од 0,3% m/m во екстра лесното – ЕЛ, 2% m/m во ма-
зутот М-1 и 3% m/m во мазутот М-2, односно ако гранич-
ните вредности на одделните карактеристики се согласни 
со пропишаните во стандардот МКС Б.Х2.430. 

Во сертификатот за сообразност за квалитетот на 
маслата за горење, екстра лесно – ЕЛ, мазут М-1 и ма-
зут М-2 најмалку следните карактеристики треба да би-
дат утврдени: густина на 15оС, точка на палење-затво-
рен сад, содржина на сулфур, вискозитет на 40оС за ек-
стра лесно – ЕЛ и на 100оС – за мазутот М-1 и М-2 и 
боја – за екстра лесно – ЕЛ. 

 
III. НАЧИН НА ИСПОРАКА, СКЛАДИРАЊЕ И 

УТВРДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ  
Член 10 

Моторниот бензин, безоловните моторни бензини, 
горивата за дизел мотори, горивото за млазни мотори 
тип 1 (ГМ-1), и маслата за горење се пакуваат и испо-
рачуваат во чисти танкери, вагонски или автоцистерни 
или буриња од челичен лим изработени по стандардот 
МКС М.З2 201:1991. Бурињата треба да бидат снабде-
ни со затворачи. Затворачите на полните буриња треба 
да бидат пломбирани.  
 

Член 11 
Моторниот бензин, безоловните моторни безнини, 

горива за дизел мотори, горивото за млазни мотори тип 
1 (ГМ-1), и маслата за горење се складираат и чуваат 
во резервоари или други соодветни садови во соглас-
нот со прописите за складирање, чување и маниулација 
со запаливи и експлозивни материи. 

Контрола на квалитетот на течните горива од став 1 
на овој член, складирани во резервоари, се врши нај-
малку еднаш во шест месеци, а во буриња најмалку ед-
наш во три месеци.  
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При складирање, манипулација и транспорт на го-
ривото за млазни мотори, тип 1 (ГМ-1), не смее да дој-
де до мешање со други течни горива. 

Течните горива може да се стават во промет докол-
ку ги исполнуваат граничните вредности утврдени со 
овој правилник и се без видно присуство на вода и ме-
ханички нечистотии. 

 
Член 12 

Секоја испорака на било каков вид течно гориво 
кое се става во промет на домашниот пазар, е просле-
дена со соодветна документацција и сертификат за соо-
бразност на квалитетот на течно гориво, според обра-
зец ТГ-1 даден во прилог кој е составен дел на овој 
правилник, издадена на набавувачот за соодветното 
течно гориво, од страна на производителот, испорача-
телот или овластена независна лабораторија. 

Со сертификатот за сообразност на квалитетот на 
течно гориво, набавувачот гарантира дека течното го-
риво одговара на граничните вредности пропишани со 
овој правилник. 

Сертификатот за сообразност на квалитет на течно-
то гориво, набавувачот на течното гориво го предава на 
крајниот корисник (во случај крајниот корисник да е 
потрошувач на течното гориво) или на лицето кое вр-
ши натамошна дистрибуција на горивото (дистрибу-
тер), додека копие од истиот го задржува за себе. 

Сертификатот за сообразност на квалитетот на теч-
ното гориво имателот го чува најмалку шест месеци од 
неговото издавање. 

 
Член 13 

Земање на пробите за испитување на квалитетот на 
течните горива и методите за утврдување на гранични-
те вредности од овој правилник се врши согласно Ма-
кедонските стандарди за течни горива и тоа: 

1. Течни горива – Моторен бензин     МКС Б.Х2.220 
2. Течни горива – Безоловни моторни бензини              

         МКС Б.Х2.210 
3. Течни горива – Гориво за дизел мотори       

            МКС Б.Х2.410 
4. Течни горива – Гориво за млазни мотори, тип 1 

(ГМ-1)               МКС.Б.Х2.331 
5. Течни горива – Масла за горење    МКС Б.Х2.430 
Покрај наведените стандарди  од став 1 на овој 

член, може да се користат и други стандарди (ASTM, 
ISO, EN и други).  
 

Член 14 
Набавувачот на соодветното течно гориво, може во 

интерес на сопствена сигурност да го провери квалите-
тот на течното гориво во овластена независна лабора-
торија за таа намена. 

По барање на Државна пазарна инспекција, во слу-
чај на сомнеж, квалитетот на течното гориво, на сметка 
на набавувачот на течното гориво, се испитува во овла-
стена независна лабораторија за таа намена. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 15 

До 1.12.2006 година може да се пуштат во промет за-
течени залихи во земјата на безоловен моторен бензин 
БМБ -90 произведен според стандардот МКС Б.Х2. 210.   

Член 16 
Со влегување во сила на овој правилник, престану-

ва да важи Правилникот за квалитетот на течните гори-
ва (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.72/2003, 85/2003 и 23/2004).  

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

 Бр. 12-5833/4                      Министер, 
14 август 2006 година       м-р Фатмир Бесими, с.р. 
            Скопје 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

1414.  
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 15 август 2006 
година, донесе   

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

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА  
СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

1. На  трговското друштво „АТЕЛ - СКОПЈЕ“ ДОО-
ЕЛ – Скопје му сe издава лиценца за вршење на енер-
гетската 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 енергетската дејност трговија со електрична 
енергија “ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.  
       Бр. 02-1148/1                         Претседател, 
15 август 2006 година              Славе Ивановски, с.р. 

     Скопје  
Прилог 1  

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија со електрична енергија АТЕЛ 

– СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје ул. Борка Тале-
ски бр.40/3, 1000 Скопје, Република Македонија.  
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2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

Трговија со електрична енергија.  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
15 август 2006 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
15 август 2016 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 13.10.1/06 
 
7. Број на деловниот субјект - 6085393 
          
8. Единствен даночен број - 4030006583904 
 
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 произведена во Република Македонија или во 
странство, заради натамошна продажба на носителот 
на лиценца за снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи на големо, квалификуваните по-
трошувачи, други трговци или извоз. 

 
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 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 на носителот на лиценца за снаб-
дување на тарифни потрошувачи на големо и квалифи-
куваните потрошувачи во согласност со склучените до-
говори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во согласност со примен-
ливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за ко-
личините на електрична енергија кои се обврзал да ги 
испорача; 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја испорачува, согласно 
со пропишаните норми за квалитетот и склучените до-
говори; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти, 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 за-
штита при работа; 

- ги почитува мрежните и пазарните правила и тех-
ничките нормативи и стандарди  за работа на системот 
за пренос и системот за дистрибуција на електрична 
енергија; 

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

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиденција  
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 работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
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 и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија во текот на из-
вештајната 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 набавените и испорачаните коли-
чините на електрична енергија согласно купопродаж-
ните договори склучени со носителот на лиценцата за 
снабдување со електрична енергија на тарифни потро-
шувачи на големо, согласно Табелата 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 обје-

ктите и непосреден увид во документацијата  
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 и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање 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 и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  
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