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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1446. 

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбра-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011, 151/2011 и 
215/2015), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 29.6.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВЛЕГУВА-
ЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ВООРУ-
ЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО  

ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „DRAGON RIDE” 
 
1. Во Одлуката за влегување и престојување на 

странски вооружени сили на територијата на Републи-
ка Македонија заради учество во вежбовната активност 
„DRAGON RIDE” („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.79/17), во насловот зборовите „DRAGON 
RIDE” се заменуваат со зборовите „DRAGOON 
GUARDIAN“. 

2. Во точката 1 зборовите „Dragon Ride” се замену-
ваат со зборовите „Dragoon Guardian“, а зборовите „26 
јули“ се заменуваат со зборовите „28 јули“. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-3041/1 Претседател на Владата 

29 јуни 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1447. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
4.7.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРА-
ЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
ВЕЖБОВНАТА   АКТИВНОСТ   „TORRI 2017”,   ВО  

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
 
1. Во Одлуката за испраќање на припадници на Ар-

мијата на Република Македонија за учество во вежбов-
ната активност „TORRI 2017”, во Република Италија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/17) во точката 1 зборовите „ 10 до 14 јули“ се заме-
нуваат со зборовите „4 до 13  јули“. 

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

 
Бр. 44-2886/1 Претседател на Владата 

4 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

1448. 
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-
ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

БУГАРИЈА 
 

Член 1 
Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-
изводи од животинско потекло заради заштита од вне-
сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлу-
енца во Република Македонија по потекло од Републи-
ка Бугарија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.11/17). 

Член 2 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 02-2324/1 Агенција за храна 

29 јуни 2017 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
__________ 

1449. 
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-
ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

ПОЛСКА 
 

Член 1 
Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-
изводи од животинско потекло заради заштита од вне-
сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлу-
енца во Република Македонија по потекло од Републи-
ка Полска („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.12/17, 19/17, 26/17 и 47/17). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 02-2325/1 Агенција за храна 

29 јуни 2017 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
__________ 

1450. 
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-
ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

СРБИЈА 
 

Член 1 
Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-
изводи од животинско потекло заради заштита од вне-
сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлу-
енца во Република Македонија по потекло од Републи-
ка Србија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.8/17). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 02-2326/1 Агенција за храна 

29 јуни 2017 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 
1451. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-
низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-

ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 

Член 1 
Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-
изводи од животинско потекло заради заштита од вне-
сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлу-
енца во Република Македонија по потекло од Републи-
ка Босна и Херцеговина („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.29/17). 
 

Член 2 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

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

 

Бр. 02-2327/1 Агенција за храна 
29 јуни 2017 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 
 Зоран Атанасов, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1452. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 28 став 1 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), постапувајќи по барањето на Друштво за тран-
спорт, трговија и услуги ЈАВОР ШПЕД ОИЛ ДООЕЛ 
Струмица, за издавање на  лиценца за вршење на енер-
гетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- 
трговија на големо со Еуродизел БС (Д-E V) и Екстра 
лесно 1 (ЕЛ-1), на седницата одржана на 28.6.2017 го-
дина,  донесе  

                                                                                                 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-
МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 
БИОГОРИВА И  ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТР-
ГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-E V)  

И ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) 
 
1. На Друштвото за транспорт, трговија и услуги 

ЈАВОР ШПЕД ОИЛ ДООЕЛ Струмица, му се издава 
лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на 
големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 
и горива за транспорт- трговија на големо со Еуроди-
зел БС (Д-E V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1). 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија на големо 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-E 
V) и Екстра лесно 1 (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 Македо-
нија“. 

  
Уп1 Бр. 11-05/17  

28 јуни 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
ПРИЛОГ 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И  ГОРИВА ЗА 
ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУ-
РОДИЗЕЛ БС (Д-E V) И ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за транспорт, трговија и услуги ЈАВОР 

ШПЕД ОИЛ ДООЕЛ Струмица, со седиште ул. Лени-
нова, бр.44-ГТЦ Глобал/кат 2, Струмица, Република 
Македонија.  
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2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата  

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-
вати, биогорива и горива за транспорт- трговија на го-
лемо со Еуродизел БС (Д-E V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1). 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
28 јуни 2017 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
28 јуни 2027 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 57.03.1/17 
 
7. Број на деловниот субјект ( ЕМБС) - 7167016 
  
8. Единствен даночен број – 4027016525596 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 
трговија на големо со Еуродизел БС (Д-E V) и Екстра 
лесно 1 (ЕЛ-1). 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 
БС (Д-E V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), заради натамошна 
продажба на трговци или потрошувачи во земјата и 
странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите 

1. Приемот и испораката на нафтениот дериват, ќе 
се врши преку 2 (два) надземни резервоара и тоа еден 
надземен резервоар со волумен од 1000 м3 за складира-
ње на Еуродизел БС (Д-E V) и еден надземен резервоар 
со волумен од 250 м3, за складирање на Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1), кои се во сопственост на АЕ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ 
с.Царев Двор- Ресен а се земени под закуп согласно 
Договорот за закуп на недвижен имот склучен на ден 
5.12.2016 година. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
на големо со Еуродизел БС (Д-E V) и Екстра лесно 1 
(ЕЛ-1), во секое време треба да ги исполнуваат пропи-
шаните минимално-техничките 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 складира Еуродизел БС (Д-E V) и Ек-
стра лесно 1 (ЕЛ-1), со капацитет определен со пропи-
сите со кои се уредува трговијата на големо со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт. 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет за складирање на   Еу-
родизел БС (Д-E V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), најдоцна 
во рок од 30 дена по настаната промена. 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста трговија на големо со Еуродизел БС (Д-E 

V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), носителот на лиценцата 
може да ја врши на територијата на Република Македо-
нија и во странство.  

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

дизел БС (Д-E V) и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1); 
- обезбеди Еуродизел БС (Д-E V) и Екстра лесно 1 

(ЕЛ-1), со кој врши трговија на големо и да ги испол-
нува пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота; 

- 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 лиценци за вршење на енергетски дејности и 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари. 

 
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, 

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 извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај 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 Еуродизел БС (Д-E V) и 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), во текот на извештајна година; 

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 стандарди 
и  
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- 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 оп-
ремата за вршење на енергетска дејност; 

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

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-
носта; 

- 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, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

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

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 податоци и ин-
формации согласно Правилникот за следење на фун-
кционирањето на енергетските пазари.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите окол-
ности, настани и промени кои што имаат или би може-
ле 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 об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
за енергетика во вршењето на  дејноста за која е изда-
дена лиценцата, увид во целокупната документација на 
носителот на лиценцата, објектите, деловните просто-
рии, инсталациите, како и на средствата и опремата 
потребни за вршење на дејноста, во согласност со Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
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 об-
врските на носителот на лиценцата  

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

__________ 
1453. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16) и член 28 и член 44 став 3 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 
33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за за менува-
ње на лиценца за вршење на енергетска дејност тргови-
ја на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биого-
рива и горива за транспорт – трговија на големо со Еу-
родизел БС, УП1 бр.11-35/11 од 30.3.2017 година на 
Друштвото за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС 
ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје и поста-
пувајќи по службена должност, на седницата одржана 
на 28.6.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-
МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ- ТРГОВИЈА  

НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС 
 
1. Одлуката УП1 Бр.11-35/11 од 30.11.2011 година 

за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност 
трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт - трговија на големо 
со Еуродизел БС, измената УП1 бр.11-66/13 од 
27.5.2013 година, измената УП1 бр.11-164/14 од 
18.11.2014 година, измената УП1 бр.11-35/11 од 
16.3.2016 година и измената УП1 бр.11-35/11 од 
30.8.2016 година, на Друштвото за транспорт, трговија 
и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 168/11, 78/13, 170/14, 54/16 и 164/16), се мену-
ва по барање на носителот на лиценцата поради нама-
лување на капацитетите и по службена должност пора-
ди усогласување со Правилникот за следење на фун-
кционирањето на енергетските пазари („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 207/16 и 215/16). 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетска дејност трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС, се ут-
врдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија на големо со су-
рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС“ 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-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 11-35/11  

28 јуни 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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ПРИЛОГ 1 
 

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

- ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ 

ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. Никола Карев бр.20, Скопје, Репуб-
лика Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт - трговија на го-
лемо со Еуродизел БС. 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
30 ноември 2011 година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
30 ноември 2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 35.03.1/11.2/13.2/14.2/16.2/16.2/17 
 
7. Број на деловниот субјект – 6335080 
 
8. Единствен даночен број – 4030008023000 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.  

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 
БС, заради натамошна продажба на трговци, прерабо-
тувачи или потрошувачи во земјата и странство. 

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите  

За вршење на енергетската дејност ќе се користат 2 
резервоари со волумен од по 1000 м3 за складирање на 
нафтениот дериват Еуродизел БС, на локација ТРУБА-
РЕВО бр.ранжирна -станица, Скопје, кои Друштво за 
транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, го има земено под за-
куп од Македонски железници Транспорт АД-Скопје.  

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со Еуродизел БС, во секое време да ги исполнуваат 
пропишаните минимално-техничките услови за врше-
ње на дејноста.   

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, биогори-
ва и горива за транспорт, со капацитет определен со 
прописите со кои се уредува трговијата со нафта, наф-
тени деривати, биогорива и горива за транспорт. 

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-
гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 
на расположивиот капацитет за складирање на нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт, најдоцна во 
рок од 30 дена по настаната промена. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Дејноста трговија на големо со сурова нафта, наф-

тени деривати, биогорива и горива за транспорт - трго-
вија на големо со Еуродизел БС, носителот на лиценца-
та може да ја врши на територијата на Република Ма-
кедонија 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; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

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

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

- 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 извеш-
таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави Годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. 
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Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт - Еуродизел 
БС, во текот на извештајната година;  

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 стандарди; 
и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценци; 

3. преземени мерки во текот на извештајната годи-
на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

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

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- 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 енергетската дејност, 

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

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-
тајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-

вештајната година; и  

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 Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден 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 Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  

__________ 

1454. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1, алинеја 16 од 

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 

151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 

член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-

гетски дејности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи 

по барањето за издавање на  лиценца за вршење на 

енергетска дејност трговија со природен гас на Друш-

твото со ограничена одговорност основана од едно 

лице, ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје УП1 бр. 11-52/17 

од 4.4.2017 година, на седницата одржана на 28.6.2017 

година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  

ПРИРОДЕН ГАС 

 

1. На Друштвото со ограничена одговорност осно-

вана од едно лице, ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје му сe 

издава лиценца за вршење на енергетската дејност тр-

говија со природен гас. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност трговија со при-

роден гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за врше-

ње на енергетската дејност трговија со природен гас “ 

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 донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 11-52/17  

28 јуни 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво со ограничена одговорност основана од 

едно лице, ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, Ул. 11 Ок-
томври бр.9, Скопје, Република Македонија. 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата  

Трговија со природен гас. 
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
28 јуни 2017 година  
 
4. Период на важење на лиценцата: 
10 години 
 

5. Датум до кога важи лиценцата: 
28 јуни 2027 година 
 

6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
ПГ- 32.06.01/17 
 
7. Број на деловниот субјект - 6548474 
 

8. Единствен даночен број - 40800009508269 
 
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 природен гас. 
Како Трговија со природен гас во смисла на оваа 

лиценца, се смета купување на природен гас заради 
препродажба на други трговци, снабдувачи, произво-
дители на електрична и/или топлинска енергија, опера-
торите на системите за пренос и дистрибуција на при-
роден гас или на купувачи од странство.  

По исклучок од ставот (2), трговецот во својство на 
снабдувач може да продава природен гас и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на природен гас, утврдени во прави-
ла за пазар на природен гас. Меѓусебните права  и об-
врски на трговецот и потрошувачот, како и обврските 
кон операторот на преносниот систем и/или оператори-
те на дистрибутивните системи, се уредуваат со дого-
вор. 

 

10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност, трговија со природен гас, но-

сителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на 
купопродажни договори за набавка на природен гас  
што се обврзал да го испорача на своите купувачи, ка-
ко и договори за транзит низ преносниот систем. 

 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со природен гас, но-

сителот на лиценцата ќе ја врши на целата 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 

природен гас на купувачите со кои има склучено дого-

вори; 

- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен капа-

цитет и регулирани услуги, во согласност со применли-

вата тарифа, правилата за пазар на природен гас, мреж-

ните правила за пренос и мрежните правила за дистри-

буција на природен гас, за количините на природен гас 

кои се обврзал да ги испорача; 

- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да 

ги исполнува условите за квалитет определени со склу-

чените договори, како и пропишаните норми за квали-

тетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита 

на потрошувачите, заштита на животната средина, жи-

вотот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- работи во согласност со законите и другите про-

писи во Република Македонија, прописите утврдени од 

страна на Регулаторната комисија за енергетика, 

Мрежните правила за пренос и Мрежните правила за 

дистрибуција на природен гас; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 

со природен гас во поглед на доверливоста на подато-

ците и количините на природниот гас испорачан на 

потрошувачите; 

- ги исполни барањата за финансиски гаранции ут-

врдени од страна на операторот на системот за пренос 

на природен гас во однос на обврските поврзани со 

урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 

трансакции; 

- им фактурира на своите купувачи за природниот 

гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибути-

вен капацитет, доколку за нивното обезбедување е ов-

ластен од страна на купувачот; 

- обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-

ност со важечките тарифи и мрежните правила за пре-

нос на природен гас, кога врши извоз на природен гас 

или транзит; 

- на операторот на системот за пренос на природен 

гас да му достави информација за количините на при-

роден гас и соодветниот временски распоред од сите 

договори за купопродажба на природен гас за природ-

ниот гас што се обврзал да го испорача на своите купу-

вачи, како и договорите за транзит низ преносниот сис-

тем; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на  функционирањето на енергет-

ските пазари. 

 

13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  
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- 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 извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави Годишен извештај за финансиско-
то и деловното работење во врска со вршењето на деј-
носта во претходната година (извештајна година). 

Годишниот извештај задолжително се доставува во 
електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. Набавки и продажби на природен гас во текот на 

извештајна година. 
2. Финансиски извештаи:  
- 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 стандарди, 
и  

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

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

- обука и стручно усовршување на  вработените за-
ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-
носта; 

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

5. Оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година и  

6. Бизнис план за тековната година. 
 
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 известување за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност. 

 
16. Обврска за овозможување на непосреден 

увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 
за која што е издадена лиценцата,  во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  

__________ 

1455. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1, алинеја 16 од 

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 

151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 

член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-

гетски дејности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи 

по барањето за издавање на  лиценца за вршење на 

енергетска дејност снабдување со природен гас на 

Друштвото со ограничена одговорност основана од ед-

но лице, ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје УП1 бр. 11-

53/17 од 4.4.2017 година, на седницата одржана на 

28.6.2017 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ПРИРОДЕН ГАС 

 

1. На Друштвото со ограничена одговорност осно-

вана од едно лице, ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје му сe 

издава лиценца за вршење на енергетската дејност 

снабдување со природен гас. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност снабдување со 

природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 

вршење на енергетската дејност снабдување со приро-

ден гас “ 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 донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 11-53/17  

28 јуни 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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ПРИЛОГ 1 
 

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

СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво со ограничена одговорност основана од 

едно лице, ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, Ул. 11 Ок-
томври бр.9, Скопје, Република Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Снабдување со природен гас. 
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
28 јуни 2017 година  
 
4. Период на важење на лиценцата: 
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата: 
28 јуни 2027 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
ПГ-33.09.1/17 
 
7. Број на деловниот субјект - 6548474 
 
8. Единствен даночен број - 40800009508269 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со природен 
гас. 

Како снабдување со природен гас, во смисла на 
оваа лиценца се смета продажба на природен гас на по-
трошувачите и може да вклучи трговија со природен 
гас. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност снабдување со природен гас, 

носителот на лиценца ќе ја врши преку склучување на 
соодветни договори за продажба на природен гас и до-
говори за обезбедување на соодветен преносен и/или 
дистрибутивен капацитет и регулирани услуги соглас-
но важечките тарифи. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност снабдување со природен гас, 

носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територи-
ја на Република Македонија и странство. 

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

природен гас согласно купопродажните договори;  
- обезбеди од операторите соодветен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-
жечките тарифи, правила за пазар на природен гас, 
мрежните правила за пренос и мрежните правила за 
дистрибуција за природен гас која се обврзал да ја ис-
порача на своите потрошувачи;  

- им фактурира на своите купувачи за природниот 

гас, како и за преносниот и/или дистрибутивниот капа-

цитет;  

- работи во согласност со правилата за снабдување 

и правилата за пазар на природен гас во однос на до-

верливоста и обемот на снабдување, со цел да се ис-

полнат обврските кон купувачите како и да ги исполни 

барањата за финансискo обезбедувањe утврдени со 

правилата за пазар на природен гас; 

- ги исполни барањата за финансиски гаранции ут-

врдени од страна на операторот на системот за пренос 

на природен гас во однос на обврските поврзани со 

урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 

трансакции;  

- ги плати набавените количини на природен гас, 

како и закупените капацитети и соодветните регулира-

ни услуги од операторите на преносниот систем и/или 

на дистрибутивните системи;  

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и 

извештаи за трансакциите и деловните активности што 

произлегуваат, завршуваат или поминуваат на терито-

ријата на Република Македонија;  

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на  функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста за која 

што се издава лиценцата, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота;  

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 

енергетска дејност снадбување со природен гас;  

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-

циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-

муникација со потрошувачите.  

 

13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- 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 извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави Годишен извештај за финансиско-

то и деловното работење во врска со вршењето на деј-

носта во претходната година (извештајна година). 
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Годишниот извештај задолжително се доставува во 
електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. Набавки и продажби на природен гас во текот на 

извештајна година. 
2. Финансиски извештаи:  
- 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 стан-
дарди,и  

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

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

- обука и стручно усовршување на  вработените за-
ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-
носта; 

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

5. Оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година и  

6. Бизнис план за тековната година. 
 
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 известување за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност. 

 
16. Обврска за овозможување на непосреден 

увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

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

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

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

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1456. 
Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, од 12.4.2016 
година и 142/16), Комората на извршители на РМ на 
ден 23.6.2017 година, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се определува денот 14.7.2017 година за датум на 

почеток со работа на извршител Елена Стрезоска име-
нувана за подрачјето на Основен суд Охрид и Основен 
суд Дебар. 

Решението влегува во сила на ден 30.6.2017 година. 
 

Образложение 
 
На ден 20.2.2017 година лицето Елена Стрезоска е 

именувано за подрачјето на Основен суд Охрид, Осно-
вен суд Струга и Основен суд Дебар со Решение на 
Министерот за правда бр.09-810/1 од 20.2.2017 година. 

На ден 22.6.2017 година Елена Стрезоска од Охрид 
достави до Комората на извршители на РМ доказ за 
именувањето, повелба за именување и склучен договор 
за осигурување од одговорност за штета сторена на 
трети лица. 

На ден 23.6.2017 година изготвено е мислење од 
Претседателот на Комората за утврдување на простор-
ни услови, дел бр.03-569/15, врз основа на Записник за 
утврдување на просторни услови од ден 23.6.2017 го-
дина.  

Согласно горе наведеното, Претседателот на Комо-
рата на извршители на РМ, врз основа на член 35 став 
5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката 
на ова решение. 

 
Бр. 03-569/17 Комора на извршители 

23 јуни 2017 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Петрески, с.р. 
__________ 

1457. 
Комората на извршители на Република Македонија, 

согласно член 74 став 2 од Законот за извршување из-
вршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, од 
12.4.2016 година и 142/16) го објавува следното 

  
И З В Е С Т У В А Њ Е 

 
Се известуваат граѓаните кои биле странки во пред-

метите кои се водеа во канцеларијата на извршител Ди-
митар Стаменков со седиште во Охрид, дека изврши-
тел Елена Стрезоска именуван за подрачјето на Осно-
вен суд Охрид, Основен суд Струга и Основен суд Де-
бар со Решение бр. 09-810/1 од ден 20.2.2017 година на  
Министерот за правда на РМ, ќе ги преземе предме-
тите, книгите и евиденцијата која ја водел извршител  
Димитар Стаменков со седиште во Охрид, чија долж-
ност престана. 

Комората на извршители на РМ известува дека из-
вршителот Елена Стрезоска ќе започне со работа на 
ден 14.7.2017 година на адреса Димитар Влахов бр.57 
влез А стан 12 во Охрид. 

 
Бр. 03-569/27 Комора на извршители 

29 јуни 2017 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Петрески, с.р. 
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