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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3485. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011 ) 
и член 34-а од Законот за спречување на перење пари и 
други приноси од казниво дело и финансирање на те-
роризам („Службен весник на Република Македонија” 
број 04/2008, 57/2010 и  35/2011), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 го-
дина,донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА БОРБА ПРОТИВ 
ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА  ТЕРОРИЗАМ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Совет за борба против 
перење пари и финансирање на тероризам (во поната-
мошниот текст: Совет) заради унапредување на меѓу-
институционалната соработка согласно целите на  За-
конот за спречување на перење пари и други приноси 
од казниво дело и финансирање на тероризам.  
 

Член 2 
Советот се состои од претседател – директорот на 

Управата за спречување на перење пари и финансира-
ње на тероризам и четиринаесет членови од редот на : 
Министерство за внатрешни работи, Министерство за 
правда, Министерство за финансии, Основно јавно об-
винителство за гонење на организиран криминал и ко-
рупција, Управа за финансиска полиција, Царинска 
управа, Управа за јавни приходи, Народна банка на Ре-
публика Македонија, Комисија за хартии од вредност 
на Република Македонија, Агенција за супервизија на 
осигурување, Агенција за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување, Агенција за по-
шти, како и претставници на Адвокатска комора на Ре-
публика Македонија и Нотарска комора на Република 
Македонија. 

 
Член 3 

Советот доставува до Владата на Република Маке-
донија годишен извештај за реализирањето на целите и 
извршување на други работи утврдени со  Законот за 
спречување на перење пари и други приноси од казни-
во дело и финансирање на тероризам. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за формирање на Совет 
за борба против перење пари и финансирање на теро-
ризам („Службен весник на Република Македонија” 
број 71/2005). 

 
Член 5 

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

 
Бр.51-6466/1                      Заменик на претседателот 

8 ноември 2011 година             на Владата на Република   
  Скопје                          Македонија 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3486. 

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за Царин-
ската управа (“Службен весник на Република Македо-
нија, брoj 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105,09, 
48/10, 158/10  и 53/11), министерот за финансии, донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на издавање и одземање на службената 
легитимација на царинските службеници. 

 
Член 2 

Службената легитимиција е изработена од 135 
грамска хартија кундздрук во зелена боја, пластифи-
цирна со 175 микронска фолија со димензии  90 Х 55 
мм, која е сместена во дводелен  кожен повез со црна 
боја, и секој дел е со големина 75 Х 105 мм  и се издава 
на образец, даден во прилог , кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 3 

Службената легитимација е сместена во десната 
страна од кожниот повез, под прозирна пластична фо-
лија.  

Предната страна содржи: на горната лева страна 
симболот на Царинската управа на Република Македо-
нија, десно од симболот во горниот десен агол стои 
текстот: “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ ЦАРИНСКА УПРАВА“. 
Од десна страна има празен простор за фотографија со 
димензии 24 Х 22 мм, а под овој простор се впишува 
бројот на легитимацијата. Лево од просторот за фото-
графија стои текст: “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”. 
Под овој текст се впишуваат податоци за името и пре-
зимето на царинскиот службеник.  

Задната страна содржи: адреса на живеење и единс-
твен матичен број на царинскиот службеник, датум на 
издавање и регистерски број на легитимацијата. Под 
овој текст се впишува крвната група на царинскиот 
службеник и потпис на овластено лица и печатот на 
Царинската управа. Бројот на легитимација е иденти-
чен со бројот на персоналното досие на царинскиот 
службеник. 

На внатрешната лева страна од кожниот повез се 
наоѓа метална значка која е изработена од метал-позла-
тен месинг, со кружен облик каде што крајните точки 
од кружниот облик се во висина 50 мм, а во ширина 58 
мм. Во средината на значката е втиснат симболот на 
Царинската управа, а околу симболот е испишан текст 
,,РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЦАРИНСКА УПРА-
ВА, ЦАРИНА - CUSTOMS“. Долната половина од 
значката е проширена, каде во средината е втиснат 
бројот кој е истоветен со бројот на легитимацијатa.   
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Член 4 
Службената легитимација ја издава директорот на 

Царинската управа или од него овластено лице. 
За издадените и одземените службени легитимации 

Царинската управа води евиденција во електронска 
форма. 

Евиденцијата содржи: реден број, име и презиме на 
царинскиот службеник ЕМБГ, работно место, крвна 
група на царинскиот службеник, датум на издавање на 
службената легитимација, регистарски број и број на 
службената легитимација, датум на одземање или заме-
на, како и рубрика за забелешки во која се запишуваат 
измените на податоците.  

 
 

Член 5 
Службената легитимација му се издава на царин-

скиот службеник додека работи на работи и задачи ка-
ко униформиран царински службеник, односно царин-
ски службеник со посебни должности и овластувања.  

 
Член 6 

На царински службеник на кој му престанал работ-
ниот однос му се одзема службената  легитимацијата 
во рок од 24 часа. 

На барање на царински службеник во рок од пет де-
на, службената легитимација му се заменува со нова, 
кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неу-
потреблива, истата е изгубена или кога царинскиот 
службеник ги сменил податоците кои се впишани во 
легитимацијата. Старите службени легитимации се 
бришат од евиденција.  

   
Член 7 

Службените легитимации кои се вратени или заме-
нети се поништуваат.  

 
Член 8 

Службените легитимации на царинските службени-
ци издадени согласно Правилникот за формата, содр-
жината и начинот на издавање на службената легити-
мација на царинските службеници (“Службен весник 
на Република Македонија број 95/07 од 22.09.2007 го-
дина) ќе бидат заменети најдоцна во рок од две години 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник.  

 
Член 9 

Со денот на  влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата, содржи-
ната и начинот на издавање на службената легитимаци-
ја на царинските службеници (“Службен весник на Ре-
публика Македонија број 95/07 од 22.09.2007 година). 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.11-28472/7  

28 октомври 2011 година         Министер за финансии, 
     Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3487. 

Врз основа на член 22-а став 2 од  Законот за угостителска дејност (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр.62/04, 89/08, 115/10 и 53/11), министерот за економија донесе 

                                                      
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО  ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ВО НОЌЕН БАР, КАБАРЕ, ДИСКО КЛУБ И 
ДИСКО КЛУБ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕ-
ДОНЕСУВАЊЕ  НА   РЕШЕНИЕ  ЗА  ИЗДАВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  ОДНОСНО  НЕДОНЕСУВАЊЕ   НА  

РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за  донесување на решение за издава-

ње на лиценца за вршење угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен про-
стор  и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на лиценца, односно 
недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање  на лиценца во рокот од член 22 став 1 од За-
конот за угостителска дејност. 

 
Член 2 

Барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење на угостителска дејност во ноќен 
бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор се поднесува на образец: “Барање за донесување на 
решение за издавање на лиценца за вршење на угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско 
клуб на отворен простор”,  во формат  А4 во бела боја, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правил-
ник. 

Барањето заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно недонесување решение за од-
бивање на барањето за издавање на лиценца се поднесува на образец: “Барање заради недонесување на реше-
ние за издавање на лиценца односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање  на ли-
ценца”, во форма А4 во бела боја кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Образецот на барањето од член 2 став 1 на овој правилник содржи: назив на органот до кој се поднесува ба-
рањето, општи податоци за барателот, општи податоци за угостителскиот објект, причини за поднесување на 
барањето и задолжителни документи кои треба да бидат приложени кон барањето. 

Образецот на барањето од член 2 став 2 на овој правилник содржи: назив на органот до кој се поднесува ба-
рањето, место за број и датум на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице од-
носно име и презиме на физичкото лице- подносителот на барањето, краток опис поради што се поднесува ба-
рањето и место за потпис на подносителот на барањето. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 

Бр. 13 – 8893/1  
10 ноември 2011 година                                Министер, 

    Скопје                                                                 Ваљон Сараќини, с.р. 
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 3488. 
Врз основа на член 27-а став 2 од  Законот за туристичка дејност (“Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11 и 53/11)  министерот за економија, донесе 
                                                      

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО  ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВА-
ЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БА-
РАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ОДНОСНО НЕ-
ДОНЕСУВАЊЕ  НА  РЕШЕНИЕ  ЗА  ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето  за  донесување на решение за изда-
вање на лиценца за вршење туристичка дејност и формата и содржината на барањето заради недонесување 
на решение за издавање на лиценца односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање 
на лиценца во рокот од член 27 став 1 од Законот за туристичка дејност. 

 
Член 2 

Барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење на туристичка дејност се подне-
сува на образец: “Барање за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење на туристичка деј-
ност”, во формат А4 во бела боја кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник. 

Барањето  заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно недонесување на решение 
за одбивање на барањето за издавање на лиценца се поднесува на образец: “Барање заради недонесување на 
решение за издавање на лиценца односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на 
лиценца”,  во формат А4 во бела боја кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Образецот на барањето од член 2 став 1 на овој правилник содржи:  назив на органот до кој се поднесува 
барањето, општи податоци за барателот, причини за поднесување на барањето, задолжителни документи кои 
треба да бидат приложени кон барањето и дополнителни документи кои треба да бидат приложени кон бара-
њето, во зависност од типот на лиценцата. 

Образецот на барањето од член 2 став 2 на овој правилник содржи: назив на органот до кој се поднесува 
барањето, место за број и датум на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице 
односно име и презиме на физичкото лице- подносител на барањето, седиште на правното лице односно 
адреса на физичкото лице- подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место 
за потпис на подносителот на барањето. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 13 – 7628/4  

10 ноември 2011 година                                         Министер, 
    Скопје                                                       Ваљон Сараќини, с.р. 

 



Стр. 8 - Бр. 159 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 ноември 2011 
 



16 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 159 - Стр. 9 



Стр. 10 - Бр. 159 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 ноември 2011 
 

 



16 ноември 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 159 - Стр. 11 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3489. 
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, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги  ДАНСКЕ 
КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца 
за трговија со електрична енергија, на седницата одр-
жана на 14.11.2011 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА  ЕНЕРГЕТСКА  ДЕЈНОСТ  ТРГОВИЈА 

СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги  

ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје, ул. Булевар 
Октомвриска револуција бб - 1/2 Хипериум - Бизнис 
Скопје, му сe издава лиценца за вршење на енергетска-
та 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 од-
лага нејзиното извршување. 

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

 
УП1 Бр. 07-53 

14 ноември 2011 година                       Претседател, 
    Скопје                              Димитар Петров, с.р. 

 
 
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 
Друштвото за производство, трговија и услуги  

ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје, ул. Булевар 
Октомвриска револуција бб - 1/2 Хипериум - Бизнис 
Скопје, Република Македонија    

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
14.11.2011 година  

4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
14.11.2021 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
    ЕЕ- 77.10.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 6706096 
          
8. Единствен даночен број - 4057011512905 
 
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 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 
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. 

 
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.  Услови и начин на извршување на обврски-

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

електрична енергија согласно купопродажните догово-
ри;  
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- 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 еле-
ктрична енергија во однос на доверливоста и обемот на 
снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купу-
вачите;  

- 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 само-
стојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-
носен и дистрибутивен капацитет и регулираните 
услуги, согласно преземените обврски за потрошувачи-
те 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 
комисија за енергетика, по нејзино барање, 
информации и  извештаи за своите трансакции и де-
ловни 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 па-
зарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите про-
писи и општи акти на Република Македонија, а осо-
бено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
трговија со електрична енергија, заштита на конку-
ренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа; 

 
   13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

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

евиденција 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 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 теков-
ната година да доставува Годишен извештај за работе-
њето во   претходната година (извештајна година), кој 
особено 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;  

 
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 еле-
ктрична енергија според купопродажните договори, 
согласно 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 проме-
ни кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија  како и други промени во работењето 
согласно правилникот. 

 
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 лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
 19. Изменување и продолжување како и прене-

сување, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

   Изменување и продолжување, како и пренесува-
ње, престанување, суспендирање и одземање на оваа 
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
20.  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 лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.   
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3490. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 31 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи на 
барањетo на Друштвото за производство и дистрибуци-
ја на електрична енергија СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје, 
на седницата одржана на 14.11.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје со 
седиште на ул. „Мито Хаџивасилев - Јасмин“ бр. 30/2 - 
3, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергет-
ска дејност производство на електрична енергија. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија преку фотоволтаичен систем ло-
циран на КП. бр. 148/8 и КП. бр. 151/4  КО - Старо Ла-
гово, Општина Прилеп. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11),  ќе донесе 
одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако 
инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок опреде-
лен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за 
извршен технички преглед од надзорен инженер со кој 
овој енергетски објект се става во употреба. 

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га извршувањето на истата. 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

   
УП1 Бр. 07-55 

14 ноември 2011 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 
Друштво за производство и дистрибуција на еле-

ктрична енергија СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје со седи-
ште на ул. „Мито Хаџивасилев - Јасмин“ бр. 30/2-3, 
Скопје 

2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-
та  

Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
ХХ.ХХ.20ХХ година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
ХХ.ХХ.20ХХ година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 78.01.1/11 
6. Број на деловниот субјект – 6709133 
 
7. Единствен даночен број – 4080011522287  
 
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 фотоволтаичен систем, во обем 
согласно техничките карактеристики на производниот 
капацитет. 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе го врши од фотоволтаичен систем изграден на КП 
бр. 148/8 и КП бр. 151/4,  КО Старо Лагово, Општина 
Прилеп. 

 
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-
воден капацитет наведен во Прилог 2 кој е 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 приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
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 
за производство и дистрибуција на електрична енергија 
СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: 
носител на лиценцата) и неговото 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 еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила, и 

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

- да ги одржува во исправна и функционална со-
стојба, 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 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 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 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 достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
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) преземени 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 состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на 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 вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 
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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 не-

посреден 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 еле-

ктрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-

тот на произведената електрична енергија и по барање на 

Регулаторната комисија за енергетика, да доставува пис-

мен извештај за движењето на сите параметри кои што го 

определуваат квалитетот на произведената електрична 

енергија во определен временски период. 

 

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 вр-

шење на енергетски дејности. 

 

20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната коми-

сија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилни-

кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

Прилог 2 

Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 

 

1. Име на фотоволтаичен систем:   

-   Фотоволтаична централа „Лагово“; 

2. Локација на фотоволтаичниот систем на ди-

стрибутивната мрежа: 

-   Во Општина Прилеп, с. Старо Лагово, Приклу-

чок на 10 kV дистрибутивна мрежа, 

    преку трансформатор 0,4/10 kV, 1250 kVA и 

опрема за мерење обезбедени од ЕВН; 

 

3. Oпшти податоци: 

- година на почеток на градба: 2011 год.; 

- година на завршеток на градба: 2012 год.; 

- година на почеток на работа: почеток 2012 год;  

- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 30 години; 

- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаич-

ни модули и номинална моќност по години не е пред-

видена; 
 
4. Податоци за опрема: 

- број на фотоволтаични модули 4320 модули; 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул; 

тип: ќелии од поликристален силициум 

UEZHM230P; 

- производител: UE Solar, Н.Р. Кина; 

  Номинални податоци за фотоволтаичен систем: 

- моќност на модул 230 W; напон 30,1 V; струја 7,64 A; 

- вкупна моќност на ФВ генератор:  230 x 4320 = 

993,6 kW 

- тип, производител и номинални податоци на бате-

рија: нема батериja 

- тип, производител и номинални 

    Податоци на инвертор: 

- тип: инвертор Sunny Tripower 17000TL,трифазен 

    производител: СМА, Германија 

- номинални податоци: моќност од 17 kW, AC на-

пон 400 V 
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5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 
1532 kWh/m на хоризонтална површина. 

 
6. Очекувано производство на електрична енер-

гија: 1372 MWh. 
_____________ 

3491. 
Врз основа на член 43 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.16/2011 и 136/2011) и членовите 44 и 45 од Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(“Службен весник на РМ” бр. 143/2011), Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, по-
стапувајќи по Барањето на ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ СКОПЈЕ, на седницата одржана на  14 ноем-
ври 2011 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА  ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  

НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 
1. Во Одлуката бр.02-909/1 од 06.09.2005 година, за 

издавање на лиценца за вршење на енергетската деј-
ност Трговија со нафта и нафтени деривати („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 75/05) насловот 
на Одлуката се менува и гласи: „Одлука за издавање на 
лиценца за вршење на енергетската дејност Tрговија со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт“. 

2. Во точката 1. зборовите: „Tрговија со нафта и на-
фтени деривати“ се менуваат и гласаат: „ Tрговија со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт “. 

3. Точката 2 се менува и гласи: 
„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност Tрговија на суро-
ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт се утврдени во Прилог 1. „Лиценца за врше-
ње на енергетската дејност Tрговија со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт “ 
кој што е составен дел на оваа Одлука.“ 

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Ли-
ценца за вршење на енергетската дејност Трговија на 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт “. 

5. Во Прилогот 1.  
- во Точката 2 зборовите: „Трговија со нафтени де-

ривати“ се менуваат и гласаат: „ Трговија со сурова на-
фта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
порт “; 

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: „НД-02.03.1/05.2/11“ 

- во Точката 9, во ставот 1 зборовите: „Трговија со 
нафтени деривати на големо“ се менуваат и гласаат: 
„Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дерива-
ти, биогорива и горива за транспорт“; 

- во Точката 9, ставот 2 се менува и гласи: „ Како 
енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива наменети за 
транспорт се смета купување од земјата и странство на 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и/или го-
рива за транспорт заради натамошна продажба на тр-
говци, преработувачи или потрошувачи во земјата и 
странство“. 

- Во точката 10:  
а) во потточката 1 по зборовите „нафтени дерива-

ти“ се додаваат зборовите: „ биогорива и горива наме-
нети за транспорт“.  

б) во потточките 2, 3 и 4 по зборовите „ нафтени де-
ривати“ се додаваат зборовите: „биогорива и горива 
наменети за транспорт“. 

- Во точката 11, зборовите: „Трговија на големо со 
нафта и нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „Тр-
говија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт “. 

- Во точката 12, во алинеите 1, 2 и 3 зборовите:  
„нафта и нафтени деривати“ се менуваат и гласаат:   
„сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
наменети за транспорт“. 

- Во точката 14, во потточката 1 по зборовите: „на-
фта и нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „ суро-
ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наме-
нети за транспорт“. 

- Во точката 15, во алинеата 1 зборовите: „нафта и 
нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „сурова на-
фта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети 
за транспорт“. 

- Во точките 16, 18 и 19 зборовите: „Правилникот 
за условите, начинот и постапката за издавање, менува-
ње и одземање нa лиценци за вршење на енергетски 
дејности“ се менуваат и гласат: „ Правилник за лицен-
ци за вршење на енергетски дејности“. 

- Во точката  17 алинеја 2, зборовите:  „ а согласно 
точка 8, алинеја 2 од оваа лиценца“ се бришат. 

6. Табелата 1, која што е составен дел на оваа ли-
ценца се менува и гласи како што е дадено во Прилогот 
кон оваа Одлука. 

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

УП1 Бр. 11-57/1 
14 ноември 2011 година                      Претседател, 

   Скопје                              Димитар Петров, с.р. 
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3492. 
Врз основа на член 43 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.16/2011 и 136/2011) и членовите 44 и 45 од Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(“Службен весник на РМ” бр. 143/2011), Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, по-
стапувајќи по Барањето на ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ СКОПЈЕ, на седницата одржана на  14 ноем-
ври 2011 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ  

НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 
1. Во Одлуката бр.02-908/1 од 06.09.2005 година, за 

издавање на лиценца за вршење на енергетската деј-
ност Складирање на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 75/05) насло-
вот на Одлуката се менува и гласи: „Одлука за издава-
ње на лиценца за вршење на енергетската дејност 
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биого-
рива и горива наменети за транспорт“. 

2. Во точката 1. зборовите: „Складирање на нафта и 
нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „Складирање 
на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
наменети за транспорт “. 

3. Точката 2 се менува и гласи: 
„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност Складирање на 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
наменети за транспорт се утврдени во Прилог 1. „Ли-
ценца за вршење на енергетската дејност Складирање 
на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
наменети за транспорт “ кој што е составен дел на оваа 
Одлука.“ 

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Ли-
ценца за вршење на енергетската дејност Складирање 
на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
наменети за транспорт “. 

5. Во Прилогот 1.  
- во Точката 2 зборовите: „Складирање на нафтени 

деривати“ се менуваат и гласаат: „ складирање на суро-
ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наме-
нети за транспорт “; 

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: „НД-01.04.1/05.2/11“; 

- во Точката 9, во ставот 1 зборовите: „Складирање 
на нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: „Склади-
рање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива наменети за транспорт“; 

- во Точката 9, ставот 2 се менува и гласи: „ Како 
енергетска дејност Складирање на сурова нафта, на-
фтени деривати, биогорива и горива наменети за транс-
порт се смета Складирање на сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и/или горива за транспорт во по-
себни резервоари за сопствена потрошувачка, за потре-
бите за преработка на сурова нафта и производство на 
нафтени деривати или горива за транспорт“. 

- Во точката 10:  

а) во потточката 1 по зборовите „нафтени дерива-
ти“ се додаваат зборовите: „ биогорива и горива наме-
нети за транспорт“.  

б) во потточките 2, 3 и 4 по зборовите „ нафтени де-
ривати“ се додаваат зборовите: „ биогорива и горива 
наменети за транспорт“. 

- Во точката 11, зборовите: „Складирање на нафте-
ни деривати“ се менуваат и гласаат: „ складирање на 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
наменети за транспорт “. 

- Во точката 12, во алинеите 1 и 2 зборовите: „Скла-
дирање на нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: 
„складирање на сурова нафта, нафтени деривати, био-
горива и горива наменети за транспорт “. 

- Во точката 14, во потточката 1, зборовите: „Скла-
дирање на нафтени деривати“ се менуваат и гласаат: 
„складирање на сурова нафта, нафтени деривати, био-
горива и горива наменети за транспорт “. 

- Во точките 16, 18 и 19 зборовите: „Правилникот 
за условите, начинот и постапката за издавање, менува-
ње и одземање нa лиценци за вршење на енергетски 
дејности “ се менуваат и гласат: „ Правилник за лицен-
ци за вршење на енергетски дејности “. 

- Во точката  17 алинеја 2,  зборовите: „ а согласно 
точка 8, алинеја 2 од оваа лиценца“ се бришат. 

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

УП1 Бр. 11 -58/1 
14 ноември 2011 година                       Претседател, 

   Скопје                              Димитар Петров, с.р. 
___________ 

3493. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 28 став 1 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето 
на Друштвото за трговија на големо и мало „ТОП-ТРА-
ДЕ“ ДОО увоз-извоз- Скопје, за издавање на  лиценца 
за вршење на енергетска дејност Трговија со сурова на-
фта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
порт, на седницата одржана на 14.11.2011 година,  до-
несе  
                                                                                

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА 
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА 
И  ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ЕКСТРА ЛЕСНО 

МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ (ЕЛ-1) 
 
1. На Друштвото за трговија на големо и мало 

„ТОП-ТРАДЕ“ ДОО увоз-извоз- Скопје,,  му се издава 
лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт – Екстра лесно масло за горење    (ЕЛ-1).  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
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порт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на 
енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра 
лесно масло за горење (ЕЛ-1) “ кој што е составен дел 
на оваа Одлука.  

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

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

 
УП1 Бр. 11-61 

14 ноември 2011 година                       Претседател, 
   Скопје                              Димитар Петров, с.р. 

ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИ-
ВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ  

ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ (ЕЛ-1) 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за трговија на големо и мало „ТОП-ТРА-

ДЕ“ ДОО увоз-извоз- Скопје, со седиште на ул.„Демир 
Трајко“ бр.51Б, Скопје, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биого-

рива и горива за транспорт - Екстра лесно масло за го-
рење (ЕЛ-1).   

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
14 ноември 2011година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
14 ноември 2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 34.03.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 4423780 
  
8. Единствен даночен број – 4030992260921 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
   Со оваа лиценца се определуваат условите за вр-

шење на дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра 
лесно масло за горење(ЕЛ-1). 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Екстра 
лесно масло за горење (ЕЛ-1), заради натамошна про-
дажба на трговци, преработувачи или потрошувачи во 
земјата и странство.  

10. Деловни простори и простории во кои ќе се 
врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи 
1 резервоар за складирање на нафтениот дериват Ек-
стра лесно масло за домаќинство за горење (ЕЛ-1), со 
волумен од 100 м3 на локација ул. Скупи бб, во сопс-
твеност на Друштвото за трговија на големо и мало 
„ТОП-ТРАДЕ“ ДОО увоз-извоз- Скопје.  

 
2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-

ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1), во секое време 
да ги исполнуваат пропишаните минимално-технички-
те услови за вршење на дејноста.   

 
3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 

да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат нафтени деривати, биого-
рива и горива за транспорт, со капацитет определен со 
прописите со кои се уредува трговијата со нафта, на-
фтени деривати, биогорива и горива за транспорт.  

 
4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 

Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет за складирање на на-
фтени деривати, биогорива и горива за транспорт, нај-
доцна во рок од 30 дена по настаната промена.    

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

вати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно 
масло за горење (ЕЛ-1), носителот на лиценцата може 
да ја врши на територијата на Република Македонија и 
во странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт. 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт,  заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

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

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

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

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, 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 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

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

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт – Екстра лес-
но масло за горење (ЕЛ-1), во текот на извештајна го-
дина, презентирани согласно Табелата 1, која е соста-
вен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандар-
ди,и  

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

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

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

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

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

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

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

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

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

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

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

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

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

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

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

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

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

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за 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 лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.  
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
3494. 

Врз основа на член 42 став (6) од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕ-
НИ ПОТРЕБИ, КАКО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ 
ВО ОДНОС НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, ОПРЕМАТА 
И  ДРУГИТЕ  ПОСЕБНИ  УСЛОВИ НЕОПХОДНИ  

ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на вршење на превоз за 

сопствени потреби, како и посебните услови во однос 
на воздухопловите, опремата и другите посебни услови 
неопходни за безбедно и уредно работење (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 90/09 и 49/11) во 
членот 2 став (1) зборовите: “даден во Прилог, кој е со-
ставен дел на овој правилник” се заменуваат со зборо-
вите: “кој се прифаќа и директно се применува”, а При-
логот кој е составен дел на Правилникот се брише. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
декември 2011 година. 

 
Бр.03-1642/5 

9 ноември 2011 година                          Директор, 
    Скопје                        д-р Дејан Мојсоски, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

3495. 
Врз основа на член 57, став (9) од Законот за без-

бедност на храната (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 157/2010 и 53/2011), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
ПРАВИЛНИК 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ,  
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ВИСИНАТА 
НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВА-
ЊЕ  НА  ОДОБРЕНИЕ  ЗА ПОЛНЕЊЕ И  СТАВАЊЕ 

ВО ПРОМЕТ НА МИНЕРАЛНА ВОДА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на издава-

ње на одобрение, потребната документација и висината 
на трошоците во постапката за издавање одобрение за 
полнење и ставање во промет на минерална вода. 
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Член 2 
(1) Операторот со храна (во понатамошниот текст: 

барател), заради издавање на одобрение за полнење и 
ставање во промет на минерална вода, до Агенцијата за 
храна и ветеринарство поднесува барање во писмена 
форма кое треба да ги содржи следниве податоци: 

- име и адреса на барателот; 
- својство на барателот; 
- име и адреса на производителот; 
- трговското име на производот;  
- податоци за производот; и 
- името на изворот. 
(2) Кон барањето од став (1) на овој член се подне-

суваат следниве документи: 
1. Податоци за геолошки и хидролошки испитува-

ња, согласно член 18 од Правилникот за посебните ба-
рања за безбедност на природната минерална  вода; 

2. Резултати од лабораториски анализи не постари 
од една година за исполнување на барањата од член 19 
од  Правилникот за посебните барања за безбедност на 
природната минерална  вода; 

3. Резултати од лабораториски анализи не постари 
од една година за исполнување на барањата од член 21 
од Правилникот за посебните барања за безбедност на 
природната минерална  вода; 

4. Изјава за исполнување на барањата од член 7 од 
Правилникот за посебните барања за безбедност на 
природната минерална  вода; 

5. Оригинална амбалажа или идејно решение на ам-
балажата на производот; 

6. Означување на производот на македонски јазик, 
согласно Правилникот за посебните барања за безбед-
ност на природната минерална  вода; 

7. Ако производот се увезува во Република Македо-
нија, доказ дека производот е внесен во Регистарот на 
признаени минерални води во земјата производител; и 

8. Доказ за намирени трошоци за постапката за из-
давање на одобрение. 

 
Член 3 

Одобрението за полнење и ставање во промет на 
минерална вода, директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство го издава врз основа на мислењето од 
Kомисијата за процена, која треба да утврди дали ми-
нералната вода ги исполнува барањата за безбедност 
утврдени со прописите од областа на безбедноста на 
храна. 

 

Член 4 
Висината на трошоците во постапката за издавање 

на одобрение за полнење и ставање во промет на мине-
рална вода изнесува 10 000,00  денари за секој произ-
вод за кој се бара издавање на одобрение. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „ Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.02 – 5005/3    

9 ноември 2011 година                        Директор, 
     Скопје                                  Дејан Рунтевски, с.р. 

_____________ 
3496. 

Врз основа на член 55, став (7) од Законот за без-
бедност на храната (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 157/2010 и 53/2011), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗДАВАЊЕ 
НА ОДОБРЕНИЕ, НЕЈЗИНОТО ВРЕМЕТРАЕЊЕ, 
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ВИСИНА-
ТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО 
ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДОТ ОД ГРУПАТА НА 
ХРАНА И СОСТОЈКИ НА ХРАНА ПРОИЗВЕДЕНИ 

СО ИНОВИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката на издавање на одобрение, нејзиното времетраење, 
потребната документација и висината на трошоците во 
постапката за издавање одобрение за ставање во про-
мет на производот од групата на храна и состојки на 
храна произведени со иновирани технологии. 

 
Член 2 

(1) Операторот со храна (во понатамошниот текст: 
барател), заради издавање на одобрение за ставање во 
промет на производ од групата на храна и состојки на 
храна произведени со иновирани технологии, до Аген-
цијата за храна и ветеринарство поднесува барање во 
писмена форма, кое треба да ги содржи следниве пода-
тоци: 
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- името и адресата на производителот или на оној 
кој ја пакува храната или ја става во промет, а е реги-
стриран во Република Македонија; 

- податоци кои ја означуваат храната на македонски 
јазик (назив на храната, листа на состојки, количина на 
одредени состојки, нето количина, рок на траење, усло-
ви на чување и употреба); 

- предвидена намена на храната произведена со 
иновирани технологии; 

- земја на потекло; 
- изјава за тоа на која конвенционална храна одго-

вара храната произведена со иновирани технологии; и 
- листа на земјите во кои таа храна е одобрена. 
(2) Кон барањето од став (1) на овој член се подне-

суваат следните документи: 
1. Резултати од лабораториски анализи за исполну-

вање на барањата наведени во член 55 (1) од Законот за 
безбедност на храната; 

2. Техничка документација на производниот процес; 
3. Опис на историјата на организмот кој е употре-

бен како извор на храна произведена со иновирани тех-
нологии, доколку е употребен нов организам; 

4. Резултати на студии, кои се спроведени и секаков 
друг материјал кој е достапен, за да се покаже дека 
храната е во согласност со критериумите наведени во 
член 55, став (1) од Законот за безбедност на храната; 

5. Оригинална амбалажа или идејно решение на ам-
балажата на производот; 

6. Означување на производот на македонски јазик, 
согласно член 5 од Правилникот за посебните барања 
за безбедноста на храната произведена со иновирани 
технологии; 

7. Означување на производот согласно Правилни-
кот за начинот на  означувањето на храната, доколку се 
работи за храна и состојки на храна произведени со 
иновирани технологии кои се добиени од храна која 
може да предизвика алергија; и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Доказ за намирени трошоци за постапката за из-
давање на одобрение. 

(3) Одредбите од став (2) точка 7 на овој член не се 
однесуваат на производи за кои барателот ќе приложи 
резултати од алерголошки тестови in vitro и in vivo со 
кои се докажува дека истата не е алерген. 

 
Член 3 

Одобрението за ставање во промет на производ од 
групата на храна и состојки на храна произведени со 
иновирани технологии, директорот на Агенцијата за 
храна и ветеринарство го издава врз основа на мисле-
њето од Комисијата за процена, која треба да утврди 
дали производот ги исполнува барањата за безбедност 
утврдени со прописите од областа на безбедноста на 
храна. 

 
Член 4 

Висината на трошоците во постапката за издавање 
на одобрение за ставање во промет на производ од гру-
пата на храна и состојки на храна произведени со ино-
вирани технологии изнесува 10 000,00  денари за про-
извод. 

 
Член 5 

Одобрението за ставање во промет на производ од 
групата на храна и состојки на храна произведени со 
иновирани технологии се издава на рок од 10 години и 
истото може да се обнови.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.02 – 5139/3    

9 ноември 2011 година                     Директор, 
     Скопје                            Дејан Рунтевски, с.р. 
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