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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
277.
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ
СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ
НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*)
Член 1
Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2014, 65/2014, 113/2014,
157/2014, 17/2015, 67/2015, 126/2015, 177/2015, 2/2016, 68/2016, 133/2016 и 202/2016), во членот 1, во ставот
(2) по бројот „353“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 354, се додаваат шест нови прилози
355, 356, 357, 358, 359 и 360, кои се составен дел на оваа уредба.
Член 2
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ .
Бр. 42-9134/1-16
15 февруари 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

() Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 32016R1140, 32016R1211, 32016R1320, 32016R1321, 32016R1354, 32016R1645.
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278.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки
индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09,
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СТРУМИЦА И
ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Во Oдлуката за определување на периодот на закуп
на градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Струмица и за висината на закупнината
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/16,
82/16 и 124/16) во член 1 зборовите “Друштвото за производство ЏОНСОН КОНТРОЛС АУТОМОТИВЕ
СТРУМИЦА ДООЕЛ Струмицa“ се заменуваат со зборовите "Друштвото за производство АДИЕНТ АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ Струмица".
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-90/1
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

279.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки
индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09,
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СТРУГА И ЗА
ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Во Oдлуката за определување на периодот на закуп
на градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Струга и за висината на закупнината
(„Службен весник на Република Македонија" бр.
128/15) во член 1 зборовите „Друштво за производство
на електрична и електронска опрема за моторни возила
ОДВ – Електрик ДООЕЛ Охрид, со седиште во
Охрид“, се заменуваат со зборовите „Друштво за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ОДВ – Електрик ДООЕЛ с. Мислешево,
Струга, со седиште во Струга. "
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-146/1
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

280.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки
индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09,
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15,
192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА ШТИП И ЗА
ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Во Oдлуката за определување на периодот на закуп
на градежното земјиште во Технолошко индустриската
развојна зона Штип и за висината на закупнината

22 февруари 2017

Бр. 22 - Стр. 11

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.99/12)
во член 1 зборовите „Друштво за производство Џонсон
Контролс Штип ДООЕЛ Штип“ се заменуваат со зборовите „Друштвото за производство АДИЕНТ СЕАТИНГ ДООЕЛ Штип.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-147/1
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

281.
Врз основа на член 40 став 1 и став 2 алинеја 2 од
Законот за користење и располагање со стварите во
државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“
бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА БРИТАНСКИОТ СОВЕТ ОД ЛОНДОН – ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА
ПОДРУЖНИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука, дел од недвижна ствар – деловен
простор со површина од 244 м2 во зграда бр. 1, влез 1,
кат ПР, број 1, кој се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 6
во Скопје, на Катастарска парцела бр.8890/1, Катастарска општина Центар 1, запишан во Имотен лист бр.
102681, сопственост на Република Македонија, корисник Национална установа Национална и Универзитетска Библиотека Св. Климент Охридски - Скопје, се дава во закуп на Британскиот совет од Лондон – Обединето Кралство Велика Британија и Северна Ирска Подружница во Република Македонија - Скопје, со услов
за користење на недвижната ствар за културни и образовни потреби.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
во закуп на Британскиот совет од Лондон – Обединето
Кралство Велика Британија и Северна Ирска Подруж-

ница во Република Македонија - Скопје за време од четири години од денот на влегување во сила на оваа одлука, со месечна закупнина од 2,20 евра по метар квадратен, пресметано во денарска противвредност според
средниот курс на Народна Банка на Република Македонија сметано на денот на доставувањето на месечна
фактура.
Член 3
Договорот за закуп на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука, со закупнина во висина определена во
членот 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу директорот на Национална установа Национална и Универзитетска Библиотека Св. Климент Охридски - Скопје и
директорот на Британскиот совет од Лондон – Обединето Кралство Велика Британија и Северна Ирска Подружница во Република Македонија - Скопје, во рок од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-159/1
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

282.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Градска општа болница „8-ми
Септември“ - Скопје и престанува користењето на
движните ствари и тоа:

Стр. 12 - Бр. 22

22 февруари 2017

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија, и тоа премер на помошен
објект - зграда бр.2, кој се наоѓа на улица „8-ми Март“
бр.4, КП бр.5374, КО Центар 1.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-594/1
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за одбрана.
Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Градската општа болница „8-ми Септември“ - Скопје склучува договор со министерот за одбрана со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-175/1
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

283.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015,
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на,
15.2.2017 година, донесе

284.
Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА ОПШТИНА ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Општина
Гостивар му престанува користењето на недвижна
ствар зграда број 1, влез 2, кат 2, намена ДП со внатрешна површина 161 м2 која се наоѓа на КП бр.7215 за
KO Гостивар 2 запишана во Имотен лист бр.5705 сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5622/1-16
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

22 февруари 2017

285.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Бр. 22 - Стр. 13

Во редниот број 16, во колоната „Тип (модел)“, зборовите „Desktop GIS software for Spatial Analysis,
Mapping and Visualization (with license)“ се заменуваат
со зборовите „ArcGIS for Desktop (with license)“.
Во редниот број 17, во колоната „Назив на движна
ствар“ зборот „на“ се заменува со зборот „за“, а во колоната „Тип (модел)“, зборот „Software“ се заменува со
зборовите „ArcGIS for Server “.
Во редниот број 19, во колоната „Назив на движна
ствар“, по зборовите „антиспам софтвер“ се додаваат
зборовите „(со лиценца)“, а во колоната „Тип (модел)“,
зборот „B11GA“ се заменува со зборот „BI1GA“.

Член 1
Во Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање („Службен весник на Република Македонија“
бр.53/16), во
членот 1, во табелата, во редниот број 1, во колоната
„Назив на движна ствар“ по зборот „Сервер“ се додаваат зборовите „за монтирање во орман“, а во колоната
„Тип (Модел)“, зборовите „DELL PowerEdge R620E x8
Database“ се заменуваат со зборовите “DELL
PowerEdge R620 x8 Base“.

Во редниот број 20, во колоната „Назив на движна
ствар“, зборовите „Хидрологија софтвер за моделирање“ се заменуваат со зборовите „Софтвер за хидролошко моделирање (со лиценца)“, а во колоната „Тип
(модел)“, зборот „Software“ се заменува со зборовите
„DHI MIKE SHE Software“.

Во редниот број 2, во колоната „Назив на движна
ствар“, по зборовите „Персонален компјутер тип 1“ се
додаваат зборовите „- графичка работна станица“.

Во редниот број 26, во колоната „Тип (модел)“, зборовите „Land Rover Freelancer 2 TD4 Manual“ се заменуваат со зборовите „Land Rover Freelander 2 TD4
Manual 4x4“.

Во редниот број 3, во колоната „Тип (модел)“, зборовите „DELL Optiplex 1010 Desktop“ се заменуваат со
зборовите „Personal Desktop computers Dell™
OptiPlex™ 7010 Desktop“.
Во редниот број 4, во колоната „Тип (модел)“ зборот „E5530“ се заменува со зборот „Е5540“.

Во редниот број 23, во колоната „Назив на движна
ствар“, зборот „Ласер“ се заменува со зборот „Ласерски“, а во колоната „Количина (парче)“, бројот „1“ се
заменува со бројот „6“.

Во редниот број 27, во колоната „Назив на движна
ствар“, зборот „Возило“ се заменува со зборовите
„Патничко возило“.
По редниот број 27 се додава нов реден број 28 кој
гласи:
„

Во редниот број 9, во колоната „Назив на движна
ствар“, зборот „прекинувач“ се заменува со зборот
„преклопник“.
Во редниот број 10, во колоната „Назив на движна
ствар“, зборот „рутер“ се заменува со зборот „насочувач“, а во колоната „Тип (модел)“, зборовите „Cisco RV
220W Wireless N Network Security Firewall - RV220WE-K9-G5“ се заменуваат со зборовите „Cisco V220W-EK9-G5“.
Во редниот број 14, во колоната „Тип (модел)“, зборовите „Sony icd ux 522s + 2gh“ се заменуваат со зборовите „Sony icd-ux 533“.

“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8531/6-16
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 14 - Бр. 22

22 февруари 2017

286.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ – ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

287.
Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16 и 53/16), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
17.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
НА КОНОП ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА „НЈСК
ХОЛДИНГ“ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението

Член 1
Во Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање – Државниот
инспекторат за животна средина на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр.53/16), во членот 1, во табелата, во редниот број 9,
во колоната „Тип (Модел)“, бројот „700“ се заменува
со бројот “7000“.
Во редниот број 22, во колоната „Назив на движна
ствар“, зборот „Ласер“ се заменува со зборот „Ласерски“.
Во редниот број 23, во колоната „Тип (модел)“, зборот „Lexmart“ се заменува со зборот „Lexmark“.
Во редниот број 27, во колоната „Назив на движна
ствар“, зборовите „Аудио – видео конференции“ се заменуваат со зборовите „Решение за разменување пораки, аудио/видео конференции“.
Во редниот број 31, во колоната „Назив на движна
ствар“, зборот „Возило“ се заменува со зборовите
„Патничко возило“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8531/7-16
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

за давање на одобрение за одгледување на коноп
(cannabis sativa, cannabis indica и cannabis ruderalis) за
медицински цели на „НЈСК Холдинг“ ДООЕЛ, Скопје,
бр.19-767/3 од 5.12.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8634/1-16

Заменик на претседателот

17 февруари 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

288.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија, и тоа премер на објектотзграда кој се наоѓа на ул. „Д. Туриманџов„„ бр.7 во
Скопје, на КП бр.2221/3, КО Кисела Вода 2.

22 февруари 2017

Бр. 22 - Стр. 15

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8702/1-16
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

289.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15,
192/15, 61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија, и тоа премер на објектотзграда кој се наоѓа на ул. „4 ти Јули„„ бр.136 во Скопје,
на КП бр.4471/1, КО Ѓорче Петров 3-Дексион.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8703/1-16
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

290.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија, и тоа премер на објект-зграда кој се наоѓа на ул. „Р.Бошковиќ“ бб во Скопје, на
КП бр.2163 КО Карпош.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8704/1-16
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

291.
Врз основа на член 92-а од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија„ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14 и 142/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ВО ВИСИНА ОД 50 % ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАШНАТА ДОКУМЕНТАРНА ПРОГРАМА И НА
ДОМАШНАТА ИГРАНА ПРОГРАМА
Член 1
Со оваа oдлука се утврдува максималниот износ на
надоместокот за покривање на трошоците во висина од
50% при производство на домашната документарна
програма и на домашната играна програма, од страна
на трговските радиодифузни друштва и јавниот радиодифузен сервис (во понатамошниот текст: телевизиските радиодифузери).
Член 2
Максималниот износ на надоместокот за покривање
на трошоците во висина од 50% којшто им се исплаќа
на телевизиските радиодифузери при производството
на еден час домашна документарна програма изнесува
77.500 денари.
Член 3
Максималниот износ на надоместокот за покривање
на трошоците во висина од 50% којшто им се исплаќа
на телевизиските радиодифузери при производството
на еден час домашна играна програма изнесува 190.769
денари.
Член 4
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 42-8781/1-16
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 16 - Бр. 22

22 февруари 2017

292.
Врз основа на член 10, став (3) од Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на
Република Македонија„„ бр.158/11, 24/13, 43/14, 109/14
и 6/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И
БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАН
СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2017 ГОДИНА

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МАКЕДОНСКА ОПЕРА
И БАЛЕТ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
престанок и за давање на трајно користење на движни
ствари на Националната установа Македонска опера и
балет - Скопје бр. 42-6111/7 од 30.8.2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
167/2016).

Член 1
Со оваа одлука се утврдува времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на
граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит
во 2017 година.
Член 2
(1) Во 2017 година ќе се објави еден јавен повик за
пријавување на граѓани за добивање субвенциониран
станбен кредит со времетраење од 1 март до 31 декември 2017 година.
(2) Министерството за финансии при објавување на
јавниот повик ќе ги информира граѓаните на Република
Македонија за почетокот и завршувањето на јавниот
повик и можноста за поднесување на апликации во роковите утврдени со оваа одлука.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9183/1-16
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

294.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија„„.
Бр. 42-9150/1-16

Заменик на претседателот

15 февруари 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

293.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и
142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на
движната ствар – скулптура, со следните количини и
вредност:

22 февруари 2017

Бр. 22 - Стр. 17

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Националната установа Македонска опера и балет - Скопје.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Македонска опера и
балет - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Национална галерија
на Македонија - Скопје со кој се уредуваат правата и
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-9183/3-16

Заменик на претседателот

15 февруари 2017 година

на Владата на Република

Скопје

Бр. 42-9183/2-16
15 февруари 2017 година
Скопје

295.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА
НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

296.
Врз основа на член 69 став 5 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05,
37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10,
156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14,
97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15,
129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16,
120/16 и 142/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ
УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОД-

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на
движните ствари – уметнички дела, со следните количини и вредност:

РЕДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО 2017 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени
установи кои вршат превентивни и одредени работи

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Национална галерија на Македонија - Скопје.

од примарната, специјалистичко - консултативна и
болничка здравствена заштита за кои Фондот за
здравствено осигурување на Македонија обезбедува
средства за нивно целосно функционирање во 2017
година и тоа:

Стр. 18 - Бр. 22

22 февруари 2017

22 февруари 2017

Бр. 22 - Стр. 19

Член 2
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9272/1-16
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

297.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РАБОТА НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
ЗА ПЕРИОДОТ 1.1.2017 - 31.12.2017 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се одобрува Планот за работа на
Агенцијата за храна и ветеринарство за периодот
1.1.2017 - 31.12.2017 година, број 02-5713/1 од
21.12.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен Весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9273/1-16
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

вање дозвола за понуда за преземање на Единство АД
Струмица, поднесено од ТТК Банка АД Скопје, Оддел
за работа со хартии од вредност, во име и за сметка на
преземачите - Димитар Поповски и Иљо Кузманов,
број 11-375/1 од 16.1.2017 година и број 11-701/1 од
25.1.2017 година, на седницата одржана на ден
13.2.2017 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
1. На Димитар Поповски и Иљо Кузманов, се издава дозвола за давање понуда за преземање на Единство
АД Струмица. Понудата за преземање ја дава ТТК Банка АД Скопје, Оддел за работа со хартии од вредност,
во име и за сметка на Димитар Поповски и Иљо Кузманов.
2. Понудата за преземање се однесува на 20.203
обични акции со право на глас издадени од Единство
АД Струмица.
3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши
по цена од 303 денари по акција.
4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 28 дена од денот на првото објавување на понудата за преземање.
5. Преземачите од точка 1 на ова Решение се должни да ги извршат сите обврски во рокот и начинот
предвиден со Законот и Понудата за преземање.
6. Жалбата против ова решение не го одложува неговото извршување.
7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП 1 бр. 10-8
Комисија за хартии од вредност
13 февруари 2017 година
на Република Македонија
Скопје
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

298.
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија, врз основа на член 31 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на
Република Македонија“ бр.69/2013, 188/2013, 166/2014,
154/2015 и 23/2016), постапувајќи по Барањето за доби-

299.
Врз основа на член 23 став (5) од Законот за ветеринарно - медицински препарати (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 42/10, 136/11, 149/15 и
53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство објавува

СПИСОК
НА ВЕТЕРИНАРНО – МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА КОИ Е ДАДЕНО РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ

Стр. 20 - Бр. 22
22 февруари 2017

22 февруари 2017

Бр. 22 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 22

22 февруари 2017

22 февруари 2017

Бр. 22 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 22

22 февруари 2017

22 февруари 2017

Бр. 22 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 22

22 февруари 2017

22 февруари 2017

Бр. 22 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 22

22 февруари 2017

22 февруари 2017

Бр. 22 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 22

22 февруари 2017

22 февруари 2017

Бр. 22 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 22

22 февруари 2017

22 февруари 2017

Бр. 22 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 22

22 февруари 2017

22 февруари 2017
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Член 2
Со денот на објавувањето на овој список престанува да важи Списокот на ветеринарно - медицински препарати за кои е дадено одобрение за ставање во промет
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
150/16).
Бр. 16-615/1
14 февруари 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
300.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-2 од 8.3.2011 година за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
трговија со електрична енергија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 30/11), издадена на Друштвото за трговија со електрична енергија ПЕТРОЛЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 67.10.1/11,2/17”;
1.2 Во точка 9 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 12 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинеите 8, 9 и 10 стануваат алинеи 9, 10 и 11.
Во алинеја 10 која сега станува алинеја 11 зборовите “Правилникот за условите начинот и постапката за
издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности” се заменуваат со зборовите “Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности”.
1.4 Во точка 15 алинеите 1 и 3 се бришат.

1.5 Во точка 16, 17 и 18 зборовите “Правилникот за
условите начинот и постапката за издавање, менување,
продолжување и одземање на лиценци за вршење на
енергетски дејности” се заменуваат со зборовите “Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности”.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-2
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
301.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-6 од 13.4.2011 година за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
трговија со електрична енергија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 54/11), издадена на Друштвото за производство и трговија со електрична и топлинска енергија ЕКО-ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје, во
Прилог 1:
1.1. Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 69.10.1/11,2/17”;
1.2. Во точка 9 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 12 став 1 алинеја 2, 3, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинеите 8, 9 и 10 стануваат алинеи 9, 10 и 11.
Во алинеја 10 која сега станува алинеја 11 зборовите “Правилникот за условите начинот и постапката за
издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности” се заменуваат со зборовите “Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности”.
1.4. Во точка 15 алинеите 1 и 3 се бришат.
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1.5. Во точка 16, 17 и 18 зборовите: “Правилникот
за условите начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење
на енергетски дејности” се заменуваат со зборовите:
“Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности”.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1.5 Во точка 16, 17 и 18 зборовите: “Правилникот за
условите начинот и постапката за издавање, менување,
продолжување и одземање на лиценци за вршење на
енергетски дејности” се заменуваат со зборовите:
“Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности”.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-6
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
302.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе

УП1 бр. 07-16
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
303.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката УП1 бр. 07-16 од 28.04.2011 година
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/11), издадена на
Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден, во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 70.10.1/11,2/17”;
1.2 Во точка 9 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 12 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинеите 8, 9 и 10 стануваат алинеи 9, 10 и 11.
Во алинеја 10 која сега станува алинеја 11 зборовите: “Правилникот за условите начинот и постапката за
издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности” се заменуваат со зборовите “Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности”.
1.4 Во точка 15 алинеите 1 и 3 се бришат.

1. Во Одлуката УП1 бр. 07-46 од 5.10.2011 година
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/11), издадена на
Трговско друштво за трговија и дистрибуција на гас и
гасовити горива ГАС ТРАДЕ експорт импорт ДООЕЛ
Скопје, во Прилог 1:
1.1. Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 76.10.1/11,2/17”;
1.2. Во точка 9 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 12 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинеите 8, 9 и 10 стануваат алинеи 9, 10 и 11.
Во алинеја 10 која сега станува алинеја 11 зборовите: “Правилникот за условите начинот и постапката за
издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности” се заменуваат со зборовите “Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности”.
1.4. Во точка 15 алинеите 1 и 3 се бришат.
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1.5. Во точка 16, 17 и 18 зборовите: “Правилникот
за условите начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење
на енергетски дејности” се заменуваат со зборовите:
“Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности”.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1.5 Во точка 16, 17 и 18 зборовите: “Правилникот за
условите начинот и постапката за издавање, менување,
продолжување и одземање на лиценци за вршење на
енергетски дејности” се заменуваат со зборовите “Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности”.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-46
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
304.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе

УП1 бр. 07-48
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
305.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката УП1 бр. 07-48 од 05.10.2011 година
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/11), издадена на
Друштвото за производство, трговија и услуги БУМАК
ПРИМО ДОО Скопје, во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 74.10.1/11,2/17”;
1.2 Во точка 9 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 12 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинеите 8, 9 и 10 стануваат алинеи 9, 10 и 11.
Во алинеја 10 која сега станува алинеја 11 зборовите: “Правилникот за условите начинот и постапката за
издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности” се заменуваат со зборовите “Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности”.
1.4 Во точка 15 алинеите 1 и 3 се бришат.

1. Во Одлуката УП1 бр. 07-49 од 5.10.2011 година
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/11), издадена на
ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПА АД Софија –
Подружница Скопје, Република Македонија, во Прилог 1:
1.1. Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 75.10.1/11,2/17”;
1.2. Во точка 9 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 12 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинеите 8, 9 и 10 стануваат алинеи 9, 10 и 11.
Во алинеја 10 која сега станува алинеја 11 зборовите: “Правилникот за условите начинот и постапката за
издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности” се заменуваат со зборовите “Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности”.
1.4. Во точка 15 алинеите 1 и 3 се бришат.
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1.5. Во точка 16, 17 и 18 зборовите: “Правилникот за
условите начинот и постапката за издавање, менување,
продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности” се заменуваат со зборовите: “Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности”.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

307.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе

УП1 бр. 07-49
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
306.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-53 од 14.11.2011 година
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/11), издадена на
Друштво за производство, трговија и услуги ДАНСКЕ
КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1. Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 77.10.1/11,2/17”;
1.2. Во точка 9 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 12 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4. Во точка 15 алинеите 1 и 2 бришат, во алинеја 3
зборовите: “како и други промени во работењето согласно правилникот” се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-53
16 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1. Во Одлуката УП1 бр. 07-21/12 од 11.4.2012 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/12), издадена на
Друштво за производство, трговија и услуги Енерџи
Суплај-М ДООЕЛ увоз -извоз Скопје, во Прилог 1:
1.1. Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 88.10.1/12,2/17”;
1.2. Во точка 9 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 12 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4. Во точка 15 алинеите 1 и 2 бришат, во алинеја 3
зборовите: “како и други промени во работењето согласно правилникот” се бришат.
1.5. Точките 19 и 20 стануваат точки 17 и 18.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-21/12
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
308.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-73/12 од 14.6.2012 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/12), издадена на
Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ
УИНД ДОО Струмица, во Прилог 1:
1.1. Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 92.10.1/12,2/17”;
1.2. Во точка 9 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 12 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4. Во точка 15 алинеите 1 и 2 бришат, во алинеја 3
зборовите: “како и други промени во работењето согласно правилникот” се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-73/12
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
309.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-109/12 од 18.7.2012 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија, Одлуката за
менување на лиценца за вршење на енергетска дејност
трговија со електрична енергија УП1 бр. 07-109/12 од
13.10.2014 година и Исправката од 20.10.2014 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/12,
151/14 и 153/14), издадена на Друштво за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје, во Прилог 1:
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1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 96.10.1/12,2/14,2/17”;
1.2 Во точка 9 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 12 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 15 алинеите 1 и 2 бришат, во алинеја 3
зборовите “како и други промени во работењето согласно правилникот” се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-109/12
17 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
310.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-134/12 од 30.7.2012 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 97/12), издадена
на Друштво за производство, промет и услуги ТЕ-ТО
ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 97.10.1/12,2/17”;
1.2 Во точка 9 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 12 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
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Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 15 алинеите 1 и 2 бришат, во алинеја 3
зборовите “како и други промени во работењето согласно правилникот” се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-134/12
17 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
311.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-203/12 од 1.10.2012 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија и Одлуката за
менување на лиценца за вршење на енергетска дејност
трговија со електрична енергија УП1 бр. 07-203/12 од
17.10.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/12 и 153/14), издадена на Друштво за
трговија и услуги ЕНЕРЏИ СЕРВИСИС ДООЕЛ
Скопје, во Прилог 1:
1.1. Во точка 6, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 101.10.1/12,2/14,2/17”;
1.2. Во точка 9 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 12 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4. Во точка 15 алинеите 1 и 2 бришат, во алинеја 3
зборовите: “како и други промени во работењето согласно правилникот” се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
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3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-203/12
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
312.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-220/12 од 26.10.2012 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија, Одлуката за
менување на лиценца за вршење на енергетска дејност
трговија со електрична енергија УП1 бр. 07-220/12 од
25.9.2013 година и Одлуката година за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со
електрична енергија УП1 бр. 07-220/12 од 15.12.2014
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
134/12, 134/13 и 185/14), издадена на Друштво за трговија и услуги ПРОЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,
во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 106.10.1/12,2/13,2/14,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-220/12
17 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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313.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-297/12 од 22.1.2013 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 16/13), издадена на
Друштво за трговија со електрична енергија ДАНС
ЕНЕРЏИ МК ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, во Прилог 1:
1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 111.10.1/13,2/17”;
1.2. Во точка 8 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4. Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-297/12
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
314.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-09/13 од 22.2.2013 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен вес-
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ник на Република Македонија“ бр. 28/13), издадена на
Друштво за трговија на електрична енергија Греен
Енерги Традинг ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 112.10.1/13,2/17”;
1.2. Во точка 8 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите:
“пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4. Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-09/13
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
315.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-22/13 од 3.4.2013 година
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/13), издадена на
Друштво за трговија на електрична енергија ГРИН
ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 115.10.1/13,2/17”;
1.2. Во точка 8 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
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Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4. Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-22/13
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
316.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-24/13 од 3.4.2013 година
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/13), издадена на
Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ЕН
СОЛУШНС ДОО Скопје, во Прилог 1:
1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 118.10.1/13,2/17”;
1.2. Во точка 8 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4. Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-24/13
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
317.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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)
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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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-31/13 од 9.5.2013 година
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/13), издадена на
Друштво за истражување, консалтинг, едукација и инженеринг ЕНЕРГЕТСКИ ИНСТИТУТ ДОО Скопје, во
Прилог 1:
1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 119.10.1/13,2/17”;
1.2. Во точка 8 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4. Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-31/13
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
318.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-47/13 од 9.5.2013 година
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија и Одлуката за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност тр-
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говија со електрична енергија УП1 бр. 07-47/13 од
30.12.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/13 и 231/15), издадена на Друштво за
консалтинг, трговија и услуги РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО
Скопје, во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 121.10.1/13,2/15,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-47/13
17 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
319.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката бр. 02-986/1 од 25.5.2007 година за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
трговија со електрична енергија и Одлуката за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија
со електрична енергија УП1 бр. 07-85/13 од 30.5.2013
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/07 и бр. 81/13), издадена на Друштво за продажба на енергија ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА
ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 17.10.1/07,2/13,2/17”;
1.2. Во точка 8 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
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“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4. Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-85/13
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
320.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-153/14 од 1.10.2014 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 145/14), издадена
на Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 198.10.1/14,2/17”;
1.2. Во точка 8 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4. Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-153/13
16 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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321.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.02.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-192/13 од 16.10.2013 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија, Исправката од
4.11.2013 година и Одлуката за менување на лиценца
за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија УП1 бр. 07-192/13 од 16.09.2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
143/13, 151/13 и 176/16), издадена на Друштво за производство, трговија и услуги ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 143.10.1/13,2/16,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“ - доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-192/13
17 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
322.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.2.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-201/13 од 30.12.2013 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 186/13), издадена
на Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз – извоз Скопје, во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 151.10.1/13,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-201/13
17 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
323.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-204/13 од 25.11.2013 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 165/13), издадена
на Друштво за производство, трговија и услуги МИСТ
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 148.10.1/13,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.

22 февруари 2017

1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-204/13
17 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
324.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката бр. 02-1148/1 од 15.8.2006 година за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
трговија со електрична енергија, Одлуката за менување
на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија
со електрична енергија УП1 бр. 07-213/13 од
20.12.2013 година и Одлуката за менување на лиценца
за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија УП1 бр. 07-213/13 од 24.3.2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/06,
182/13 и 58/16), издадена на Друштво за трговија со
електрична енергија АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 13.10.1/06,2/13,2/16,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
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2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-213/13
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
325.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-220/13 од 30.12.2013 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 186/13), издадена
на Друштво за трговија и услуги ЕНЕРГИЈА НАТУРАЛИС ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, во Прилог 1:
1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 152.10.1/13,2/17”;
1.2. Во точка 8 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4. Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-220/13
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
326.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 од Законот за енергетика (“Службен весник на
Република Македонија” бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13,
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41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16)
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), на седницата одржана на 17.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката бр. 02-955/1 од 21.4.2009 година за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
трговија со електрична енергија и Одлуката за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија УП1 бр. 07-09/14 од 4.2.2014
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 53/09 и 32/14), издадена на Друштво за трговија со
електрична енергија ОЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,
во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 34.10.1/09,2/14,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-09/14
17 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
327.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката бр. 02-2203/1 од 30.9.2009 година за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
трговија со електрична енергија и Одлуката за менува-
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ње на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија УП1 бр. 07-13/14 од
26.11.2014 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 120/09 и 177/14), издадена на Друштво
за производство, трговија и услуги АКСПО МК ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 37.10.1/09,2/14,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-13/14
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
328.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-88/14 од 9.7.2014 година
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/14), издадена на
Друштво за трговија и услуги ПАУЕР ЕНЕРЏИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 187.10.1/14,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
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По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 3 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-88/14
17 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
329.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-149/14 од 10.9.2014 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 138/14), издадена
на Друштво за трговија со електрична енергија МВМ
ПАРТНЕР ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 195.10.1/14,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-149/14
17 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

330.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-151/14 од 1.10.2014 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија и Одлуката
УП1 бр. 07-151/14 од 20.03.2015 година за менување на
лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со
електрична енергија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.145/14 и 46/15), издадена на Друштво
за трговија и услуги ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО
Скопје, во Прилог 1:
1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 196.10.1/14,2/15,2/17”;
1.2. Во точка 8 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4. Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-151/14
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
331.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.02.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-169/14 од 15.12.2014 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 187/14), издадена
на Друштво за производство и трговија со топлинска и
електрична енергија КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје, во
Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 223.10.1/14,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“ - доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-169/14
17 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
332.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-172/14 од 24.10.2014 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 157/14), издадена
на Друштво за трговија на електрична енергија ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 207.10.1/14,2/17”;
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1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-172/14
17 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
333.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-05/15 од 2.3.2015 година
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија и Одлуката за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија УП1 бр. 07-05/15 од
24.03.2016 година како и Исправката од 18.4.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
32/15, 58/16 и 77/16), издадена на Друштво за трговија
со електрична енергија СЕНТРАДЕ ДООЕЛ Скопје, во
Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 228.10.1/15,2/16,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
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Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-05/15
17 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
334.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-16/15 од 16.3.2015 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/15), издадена на
Друштво за трговија со електрична енергија МОСТ
ЕНЕРЏИ ЕУ ДОО Скопје, во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 232.10.1/15,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-16/15
17 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

335.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-79/15 од 8.6.2015 година
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/15), издадена на
Друштво за трговија со електрична енергија ЕНЕРГО
РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 243.10.1/15,2/17”;
1.2. Во точка 8 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4. Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-79/15
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
336.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-127/15 од 16.10.2015 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 180/15), издадена
на Друштво за трговија со електрична енергија и гас
БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 253.10.1/15,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-127/15
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
337.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-157/15 од 16.2.2016 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 29/16), издадена
на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија –
Подружница во Република Македонија, во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 262.10.1/16,2/17”;
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1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-157/15
17 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
338.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 07-161/15 од 16.2.2016 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со електрична енергија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 29/16), издадена
на Друштво за трговија со електрична енергија ЕНСКО ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 261.10.1/16,2/17”;
1.2. Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3. Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“ - доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
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Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4. Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-161/15
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
339.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 12-20/16 од 28.6.2016 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија и Исправка од
25.6.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/16 и 137/16), издадена на Друштво за
дистрибуција и трговија со електрична енергија АЛФА
ЕНЕРГЕТИКА ДОО Штип, во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 270.10.1/16,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите: “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите: “пазарни правила” се заменуваат со зборовите:
“Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
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3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 12-20/16
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
340.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 12-28/16 од 28.7.2016 година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/16), издадена на
Друштво за трговија со електрична енергија СЕЕ ПАУЕР ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, во Прилог 1:
1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 275.10.1/16,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-28/16
17 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Стр. 68 - Бр. 22

341.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член
43 став 2 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 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), на седницата одржана на 17.02.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката УП1 бр. 12-47/16 од 6.9.2016 година
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/16), издадена на
Друштво за трговија со електрична енергија У ПОВЕР
ДОО експорт-импорт Скопје, во Прилог 1:

22 февруари 2017

1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
“ЕЕ – 276.10.1/16,2/17”;
1.2 Во точка 8 став 2 и 3 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на
електрична енергија”.
1.3 Во точка 11 став 1 алинеја 2, 4, 5, 6 и 7 зборовите “пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”,
По алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:
“ - доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.”
Алинејата 8 станува алинеја 9.
1.4 Во точка 14 алинеите 1, 2 и 4 се бришат.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-47/16
17 февруари 2017 година
Скопје
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