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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
204.
Врз основа на член 394 алинеја 5 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и
55/16), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ВОЗАЧКА КНИШКА,
НАЧИНОТ НА НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНУВАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ
И ВОЗАЧКИ КНИШКИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на возачкатa дозвола и возачката
книшка, начинот на нивното издавање и заменување и
за начинот на водење на евиденциите за издадени возачки дозволи и возачки книшки во Министерството за
внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството).
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА
Член 2
(1) Образецот на возачката дозвола е изработен на
повеќеслојна поликарбонатска картичка во правоаголна форма со димензии 85.6 x 54 мм, дебелина од 0.76
мм, се состои од две страни во розова боја и има заштитни елементи.
(2) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во
Прилог бр.1 и Прилог бр.1-а и е составен дел на овој
правилник.
Член 3
(1) Предната страна на образецот на возачката дозвола во горниот дел содржи: назив „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” и назив на англиски јазик „REPUBLIC
OF MACEDONIA”, а под нив стои назив „ВОЗАЧКА
ДОЗВОЛА”, назив на француски јазик „PERMIS DE
CONDUIRE”, како и назив на англиски јазик
„DRIVING LICENCE”. Во горниот лев агол образецот
содржи национална ознака „MKD” отпечатена со бели
букви на позадина отпечатена со оптички варијабилно
мастило кое се прелева во две бои, а во горниот десен
агол, под називот на англиски јазик „DRIVING
LICENCE”, отпечатен е грбот на Република Македонија. На левата страна од образецот, под националната
ознака „MKD”, се наоѓа црно-бела фотографија на носителот на возачката дозвола, со димензии 21 x 27 мм,
која е ласерски изгравирана. Во левиот долен агол, под
фотографијата, сместен е бројoт на возачката дозвола.

(2) Во централниот дел од образецот, вертикално во
приказ по колона, нумерирани со редни броеви oд 1 до
9, се содржани рубрики со следните податоци:
1. презиме;
2. име;
3. датум и место на раѓање;
4а. датум на издавање;
4b. рок на важење;
4c. орган што ја издава возачката дозвола;
4d. матичен број;
5. број на возачка дозвола;
6. фотографија;
7. потпис на носителот;
8. живеалиште;
9. категории на возила за кои важи возачката дозвола.
(3) Задната страна на образецот на возачката дозвола, во континуитет на рубриките нумерирани со редните броеви од 1 до 9 на предната страна, содржи рубрики со податоци, нумерирани со редни броеви од 9
до 14 по следниот редослед:
9. категории на возила за кои важи возачката дозвола со соодветна графичка ознака за секоја категорија
одделно;
10. датум на издавање на категоријата;
11. датум на важење на категоријата;
12. информациски код и
13. и 14. место за администрирање (број од регистар на возачи и крвна група).
(4) Во долниот лев агол на образецот, во приказ на
легенда, таксативно се наведени рубриките со податоци, по вид, содржани на двете страни на возачката
дозвола, од редните броеви од 1 до 14.
(5) Матичниот број на носителот на возачката дозвола тактилно се гравира и претставува заштитен елемент на возачката дозвола.
Член 4
За граѓаните кои зборуваат службен јазик различен
од македонскиот јазик, на нивно лично барање образецот на возачката дозвола се издава на образец, на кој
називот „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ и називот
„ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА“ на предната страна, како и
таксативно наведените податоци на задната страна, се
отпечатени и на службениот јазик и писмото што ги
употребува граѓанинот.
III. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНУВАЊЕ НА
ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА
Член 5
(1) Лице државјанин на Република Македонија кое
прв пат положило возачки испит поднесува барање за
издавање на возачка дозвола, кое е дадено во Прилог
бр. 2 и Прилог бр. 2-а и е составен дел на овој правилник, кон кое приложува и важечка лична карта.
(2) Странец кој прв пат положил возачки испит во
Република Македонија кон барањето за издавање на
возачка дозвола приложува документ кој служи за утврдување идентитет на странец и доказ за одобрен законски престој од најмалку шест месеци во Република
Македонија, согласно закон.
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(3) Составен дел на барањето од ставовите (1) и (2)
на овој член е досието за положен возачки испит на
кандидатот за возач, доставено од страна на испитниот
центар.
Член 6
При приемот на барањето за издавање на возачка
дозвола, од страна на службеното лице овластено за водење на постапката (во натамошниот текст: овластеното службено лице) се утврдува идентитетот на подносителот на барањето и се проверува дали барањето е
уредно пополнето, дали кон барањето се приложени
потребни докази, пропишана административна такса и
извршена уплата за образецот на возачка дозвола.
Член 7
Идентитетот на подносителот на барањето за издавање на возачка дозвола се утврдува со увид во важечка личната карта или документ за лична идентификација и одобрен законски престој што има фотографија, издаден од државен орган.
Член 8
(1) При поднесување на барањето за издавање на
возачка дозвола од лицето се земаат биометриски податоци - фотографија, отпечатоци од два прста, како и
своерачен потпис во дигитална форма.
(2) Фотографијата со димензии 21 x 27 мм, се прибавува со фотографирање на лицето при поднесување
на барањето, при што истата е идентична и одговара на
изгледот на подносителот на барањето. Фотографијата
се пренесува и чува во електронска база на податоци.
(3) Подносителот на барањето, согласно стандардот
ICAO Doc.9303, се фотографира од лице (ан фас), со
неутрален и јасен израз и без било каква покривка на
лицето, на обична позадина во светла боја, без присуство на други лица или предмети. Доколку лицето носи
очила, истите не може да ги покриваат очите и да покажуваат одблесок на светлина. При фотографирањето
лицето не треба да носи покривка на главата (капа, шамија и сл.), освен во одредени случаи, поради религиозни, медицински или културни причини.
(4) При поднесување на барањето од подносителот
се земаат отпечатоци од показалецот од двете раце.
Доколку на подносителот на барањето му недостасува
некој од овие два прста се зема отпечаток од следниот
прст од дланката и тоа се констатира во рубрика „забелешки“ во службените евиденции. Доколку подносителот на барањето нема една рака, отпечаток се зема само од показалецот на другата рака.
(5) При поднесување на барањето лицето своерачно
се потпишува на барањето и на електронското перниче
за потпишување. Потписот земен на електронското
перниче се пренесува и чува во електронска база на податоци.
Член 9
(1) Кога овластеното службено лице ќе утврди дека
барањето е уредно пополнето и потпишано и кон него
се приложени потребните докази, а податоците за лицето содржани во барањето се идентични со податоците од евиденцијата што се води по единствен матичен
број на граѓанинот, врз основа на барањето и постојна-
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та службена евиденција, службеното лице отпечатува
потврда за поднесено барање за возачка дозвола и за
начинот на испишување на податоците во возачка дозвола (во натамошниот текст: потврдата).
(2) Потврдата е составена од два дела меѓу себе
перфорирани. Првиот дел на потврдата ги содржи
следните податоци: во горниот дел стои називот на органот надлежен за издавање на возачката дозвола, видот на возачката дозвола, причината за поднесување на
барањето, јазикот на кој се персонализираат податоците за личното име, податок за времетраењето на постапката, бројот на барањето, лични податоци на подносителот (презиме, име, место на раѓање, датум на раѓање,
единствен матичен број на граѓанинот, пол, живеалиште, адреса, крвна група и категории на возачка дозвола). Под личните податоци на граѓанинот следат административни податоци - датум и место на поднесување на барањето. Под нив има место за потпис на барателот, потпис на овластеното службеното лице кое ја
примило потврдата, како и согласност на родителитестарателот за издавање возачка дозвола на малолетно
лице. Во горниот лев дел од потврдата се печати фотографија и потпис на подносителот на барањето.
(3) Вториот дел на потврдата ги содржи следните
податоци: листа на приложените потребни документи
за издавање возачка дозвола, како и податоци за бројот
на возачката дозвола, датум на издавање, рок на важење на возачката дозвола, датум и место на подигнување на возачката дозвола, потпис на службеното лице
кое ја врачило возачката дозвола, потпис на службеното лице кое ја одобрило возачката дозвола и потпис на
примателот на возачката дозвола.
(4) Долниот дел од вториот дел на потврдата ги
содржи следните податоци: број на барање, име, презиме, пол, датум на раѓање и единствен матичен број
на граѓанинот на подносителот, тип на документот,
место и датум на поднесување, како и потпис на овластеното службено лице што го примило барањето.
(5) Подносителот на барањето ја потпишува потврдата од ставот (1) на овој член и на тој начин се согласува со внесените податоци и со начинот на испишување на податоците во возачката дозвола како што се
содржани во потврдата.
(6) По потпишувањето на потврдата, долниот перфориран дел од потврдата му се дава на подносителот
на барањето, кој треба да го приложи при подигнување
на возачката дозвола.
(7) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во
Прилог бр.3 и Прилог бр. 3-а и е составен дел на овој
правилник.
Член 10
Во случај кога лицето во барањето ќе наведе дека
бара издавање возачка дозвола во итна постапка, доколку не постојат објективни пречки возачката дозвола
се изготвува најдоцна два работни дена од денот на
поднесување на барањето.
Член 11
(1) Државјанин на Република Македонија кој ќе се
врати од странство, односно ќе дојде во Република Македонија со цел постојано да живее во неа, кон барањето за издавање на возачка дозвола приложува и ориги-
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нална странска возачка дозвола, препис на странска возачка дозвола заверена на нотар, превод од странската
возачка дозвола заверен на нотар, важечка лична карта,
уверение за здравствена и психофизичка способност на
кандидатот за возач за категориите моторни возила за
кои се бара издавање возачка дозвола и писмен доказ
дека подносителот престојувал подолго од шест месеци во земјата во која е издадена странската возачка
дозвола.
(2) Странец кому му е одоборен законски престој во
Република Македонија подолго од шест месеци, кон
барањето од ставот (1) на овој член, приложува и оригинална странска возачка дозвола, препис на странска
возачка дозвола заверена на нотар, превод од странската возачка дозвола заверен на нотар, доказ за утврдување на идентитет на странец, уверение за здравствена и
психофизичка способност на кандидатот за возач за категориите моторни возила за кои се бара издавање возачка дозвола.
(3) Покрај доказите од ставот (2) на овој член, во
случаите кога од текстот на странска возачка дозвола
не може да се заклучи за која категорија, односно за кој
вид моторни возила е издадена или чиј рок на важност
е истечен повеќе од шест месеци, како и кога не е наведен датумот на нејзино издавање, лицето поднесува
и доказ издаден од органот што ја издал странската возачка дозвола од која се гледа со кои моторни возила
има право да управува, односно дека рокот на важење
на странската возачка дозвола не е истечен.
Член 12
(1) Во возачката дозвола што се издава наместо
странска возачка дозвола се запишуваат сите категории
кои возачот ги поседува во странската возачка дозвола,
а кои соодветстуваат со категориите во возачката дозвола на Република Македонија.
(2) Во рубриката „Датум на издавање на категоријата“ на образецот на возачката дозвола се запишува
датумот кога е извршена замената на странската возачка дозвола со возачка дозвола на Република Македонија.
(3) Во рубриката „Информациски код“ на образецот
на возачката дозвола се запишува бројот на странската
возачка дозвола и кодот на државата во која е издадена
странската возачката дозвола.
Член 13
На странец со регулиран законски престој во Република Македонија, возачка дозвола на Република
Македонија му се издава со рок на важење не подолг
од периодот на одобрениот законски престој.
Член 14
Заменување на возачката дозвола се врши во следните случаи:
1. поради истек на рокот на важење;
2. кога возачката дозвола е изгубена, уништена или
оштетена на начин што оневозможува нејзино користење;
3. кога на возачот му се променети личните податоци и податоци за живеалиште;
4. кога се врши запишување на нова категорија за
која важи возачката дозвола;
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5. кога се врши запишување на ограничувања на возачот од здравствени причини или
6. кога се врши изрекување на прекршочна санкција, престанок на важење на возачката дозвола во
категоријата на моторно возило.
Член 15
Заменување возачка дозвола поради истек на рокот
на важење се врши со поднесување барање кон кое се
приложува:
- возачката дозвола на која и е истечен рокот на важење и
- важечка лична карта за државјанин на Република
Македонија, односно документ кој служи за утврдување идентитет на странец на увид, а во случаите кога е
издадена возачка дозвола за управување со моторни
возила од категориите „Ц“, „Ц1“, „ЦЕ“, „Ц1Е“, „Д“,
„Д1“, „ДЕ“, „Д1Е“ и „Т“, кога е издадена дозвола со
пократок рок на важност заради здравствена состојба и
за возач на моторно возило кој наполнил 65 години
возраст се приложува и уверение за здравствена и психофизичка способност за возачот.
Член 16
Возачката дозвола на која и е истечен рокот на важење се одзема и записнички се поништува.
Член 17
(1) Барањето од членот 15 од овој правилник може
да се поднесе и 30 дена пред истекот на рокот на важење на возачката дозвола, при што постоечката возачка
дозвола се одзема во моментот на издавање на новата
возачка дозвола и записнички се поништува.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, поради
оправдани причини (заминување во странство) барање
може да се поднесе најмногу една година пред истекот
на рокот на важење на возачката дозвола, при што постоечката возачка дозвола се одзема во моментот на издавање на новата возачка дозвола и записнички се поништува.
Член 18
Кога возачката дозвола е изгубена, уништена, односно оштетена на начин што оневозможува нејзино
користење, возачот поднесува барање за издавање нова
возачка дозвола.
Член 19
(1) Кон барањето од членот 18 од овој правилник,
возачот ги приложува: оштетената возачка дозвола, важечка лична карта за државјанин на Република Македонија, односно документ кој служи за утврдување на
идентитет на странец на увид, доказ за извршена објава
во „Службен весник на Република Македонија“ и
писмена изјава која содржи краток опис на времето и
местото на губењето на возачката дозвола.
(2) Оштетената возачка дозвола се одзема и записнички се поништува.
Член 20
(1) Кога на возачот му се променети личните податоци и податоците за живеалиштето, на негово барање, постоечката возачка дозвола се заменува со нова
возачка дозвола во која е впишана промената на новите податоци на возачот.
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(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член, се поднесува возачката дозвола што ја поседува, важечка
личната карта за државјанин на Република Македонија,
односно документ кој служи за утврдување идентитет
на странец на увид и доказ за извршена промена на
личните податоци и податоците за живеалиште.
(3) Новите лични податоци на возачот и податоците
за живеалиштето се запишуваат во евиденцијата на возачки дозволи, а заменетата возачка дозвола се одзема
и записнички се поништува.
Член 21
(1) Во случаи кога возач кој поседува возачка дозвола ќе положи возачки испит од друга категорија, истиот
поднесува барање за замена на постоечката возачка дозвола со нова возачка дозвола на која се испишува новата
категорија со кои возачот има право да управува.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член, возачот
ги приложува постоечката возачка дозвола и важечка
лична карта за државјанин на Република Македонија,
односно документ кој служи за утврдување идентитет
на странец на увид.
(3) Постоечката возачката дозвола се одзема и записнички се поништува.
Член 22
(1) Во случај кога кај возачот постојат ограничувања од здравствени причини, возачот поднесува барање
за замена на постоечката возачка дозвола со нова возачка дозвола.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член, возачот
ги приложува постоечката возачка дозвола, како и важечка лична карта за државјанин на Република Македонија, односно документ кој служи за утврдување
идентитет на странец на увид. На новата возачка дозвола се испишуваат ограничувањата на возачот од здравствени причини во форма на код.
(3) Постоечката возачка дозвола се одзема и записнички се поништува.
Член 23
(1) Во случај кога на возачот со правосилна судска
одлука му е изречена прекршочна санкција престанок
на важење на возачката дозвола во категорија на моторно возило, возачот поднесува барање за замена на
постоечката возачка дозвола со нова возачка дозвола.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член, возачот ги приложува постоечката возачка дозвола и важечка лична карта за државјанин на Република Македонија, односно документ кој служи за утврдување
идентитет на странец на увид.
(3) На новата возачка дозвола се испишува категорија со која возачот има право да управува.
(4) Постоечката возачка дозвола се одзема и записнички се поништува.
IV. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА
ИЗДАДЕНИ ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ
Член 24
(1) Евиденцијата за издадените возачки дозволи се
води електронски и во хартиена форма, а за целокупната документација поврзана со возачките дозволи се
оформува досие за возач.
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(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член, ги содржи следните податоци: реден број, лично име, име на
родител, датум и место на раѓање, единствен матичен
број на граѓанинот, ознака на категориите на возила со
кои возачот има право да управува, датум и место на
полагање на возачки испит и забелешки.
V. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
ВОЗАЧКАТА КНИШКА
Член 25
(1) Возачката книшка за запишување на негативни
бодови и изречена прекршочна санкција, „забрана за
управување со моторно возило“ (во натамошниот
текст: возачката книшка) се издава на образец кој е
дводелен, со розова боја и со правоаголна форма. Кога
ќе се развие нејзините димензии изнесуваат 140х110
мм, а кога ќе се превитка 70х110 мм. На горната и долната страна на возачката книшка се наоѓа лента во темно сина боја.
(2) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во
Прилог бр. 4 и е составен дел на овој правиник.
Член 26
(1) Насловната страна на возачката книшка содржи
натпис: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ", национална ознака
„МК", назив „ВОЗАЧКА КНИШКА" и сериски број.
(2) Првата внатрешна страна на возачката книшка
содржи рубрики во кои се запишуваат следните податоци: име и презиме, датум и место на раѓање,
единствен матичен број на граѓанинот, живеалиште,
број од регистар за возачи, број од регистар за возачка
книшка, органот што ја издал, датум на издавање, место за фотографија со димензии 2,5 х 3,5 см, потпис на
овластено лице и место за печат. Фотографијата, на која во долниот лев агол се става печат на органот што ја
издал возачката книшка се прицврстува механички така што без оштетување не може да се замени. Оваа
страна е покриена со проѕирна фолија која е холограмски обработена само кај местото на фотографијата.
(3) Втората внатрешна страна на возачката книшка
содржи рубрики за категорија, број на негативни бодови, датум на запишување, потпис на овластено лице
и место за печат.
(4) Последната страна на возачката книшка содржи
категорија, временски период за кој се запишува забраната, датум на заверување, потпис на овластено лице,
место за печат и забелешка.
VI. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА
КНИШКА
Член 27
(1) Возачката книшка се издава врз основа на лично
поднесено барање од возачот до организациската единица на Министерството според неговото живеалиште.
(2) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува за издавање возачка книшка за прв пат, замена на
возачка книшка поради дотраеност или оштетеност,
поради заверка на нова категорија, поради промена на
лични податоци во возачката дозвола, поради пријавување промена на местото на живеалиште на возачот и
издавање на дупликат возачка книшка.
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(3) Образецот на барањето од ставот (1) на овој
член е даден во Прилог бр.5 и е составен дел на овој
правилник.
Член 28
(1) Барањето од членот 27 од овој правилник ги
содржи следните податоци: назив на органот до кој се
поднесува барањето, наслов на барањето, причини за
поднесување на барањето, податоци за подносителот
на барањето, име и презиме, датум и место на раѓање,
единствен матичен број на граѓанинот, живеалиште,
адреса, број од регистерот на возачи, датум и место на
поднесување на барањето, потпис на подносителот, податоци за контакт, потпис на овластеното службено лице кое го примило барањето, прилог кон барањето, согласност од подносителот на барањето за користење на
неговите лични податоци и потпис, упатство за пополнување на барањето и потребни докази по постапки за
кои се поднесува барањето.
(2) Кон барањето од став (1) на овој член се поднесува и:
1. возачка дозвола на увид;
2. една фотографија со димензии 2,5 х 3,5 см која
одговара на физичкиот изглед на подносителот на барањето и
3. важечка лична карта на увид на овластеното
службено лице.
(3) Фотографијата од став (2) точка 2 на овој член
треба да биде изработена во црно бела или колор техника, со неутрален (ан фас) и јасен израз и без било каква покривка на лицето, на обична позадина во светла
боја, без присуство на други лица или предмети. Доколку лицето носи очила истите не можат да ги покриваат
очите и да покажуваат одблесок на светлината. Фотографијата на лицето не треба да биде со покривка на главата (капа, шамија или сл.), освен во одредени случаи поради религиозни, медицински или културни причини.
Член 29
(1) По барање на возачот дотраената, односно оштетената возачка книшка се заменува со нова возачка
книшка.
(2) Кон барањето од став (1) на овој член се поднесува дотраената, односно оштетената возачка книшка и
доказите од член 28 став (2) од овој правилник.
Член 30
(1) Возачката книшка што се издава согласно член
29 од овој правилник содржи исти податоци како и
дотраената, односно оштетената возачка книшка и во
неа се запишуваат и претходно регистрираните негативни бодови и изречената прекршочна санкција „забрана за управување со моторно возило“.
(2) Дотраената, односно оштетената возачка книшка се одзема и записнички се поништува.
Член 31
(1) На возачот кој ја загубил возачката книшка, на
негово барање му се издава нова возачка книшка.
(2) Кон барањето за издавање на дупликат возачка
книшка се поднесуваат доказите од член 28 став (2) од
овој правилник, како и писмена изјава во која се наведува времето и местото на губењето на возачката книшка.
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(3) Новата возачка книшка од став (1) на овој член
се означува со зборот „ДУПЛИКАТ“, го носи истиот
број како и загубената и во неа се запишуваат претходно регистрираните негативни бодови и изречената
прекршочна санкција „забрана за управување со моторно возило“.
VII. ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИ ВОЗАЧКИ
КНИШКИ
Член 32
(1) Евиденцијата за издадените возачки кинишки се
води рачно во хартиена форма и електронски.
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член ги содржи следните податоци: регистерски број, име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот, број од
регистерот на возачи и забелешки.
VIII . ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 33
На возачите на кои им е издадена возачка книшка
до денот на отпочнување на примената на овој правилник, на нивно барање ќе им се издаде возачка книшка
согласно одредбите од овој правилник.
Член 34
(1) Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на возачката дозвола, начинот на
нејзиното издавање и заменување и за начинот на водење на евиденцијата за издадени возачки дозволи во
Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.116/07, 161/07,
73/10, 13/14 и 52/14), освен делот „II.Форма и содржина на образецот на возачка дозвола“ кој ќе престане да
важи со денот на отпочнување на примената на одредбите од делот II од овој правилник.
(2) Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на возачка книшка за запишување на негативни бодови, начинот на нејзино издавање
од Министерството за внатрешни работи и евиденцијата на издадени возачки книшки што ја води Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/07 и 29/14), освен членовите 2 и 3 кои ќе престанат да важат со денот на отпочнување на примената на членовите 25 и 26 од овој правилник.
Член 35
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, освен одредбите на членовите 2, 3, 4, 25
и 26 од овој правилник кои ќе отпочнат да се применуваат од 8 април 2017 година.
Бр. 13.1.1-6338/1
1 февруари 2017 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р Агим Нухиу, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
205.
Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и
23/13), министерот за правда донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО
ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ
ПАРТИИ
Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-2434/2
од 27.6.2016 година престанува да важи за политичката
партиjа:
- ДОСТОИНСТВО (МБ: 6694047) (не е доставен извештај од регистар на примени донации/член 25)
Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во
„Службен весник на Република Македонија“ согласно
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04,
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).
Образложение
Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на
средствата на политичките партии за редовно годишно
финансирање од Буџетот на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“
број 125/2016 од 7.7.2016 година, Државниот завод за
ревизија достави допис број 23-11/5 од 24.1.2017 година co барање за запирање на забраната на исплатата на
средствата за редовно годишно финансирање на политичката партиjа коjа ги исполнилa обврските за финансиско известување за 2015 година.
Државниот завод за ревизија достави известување
дека политичката партиjа ДОСТОИНСТВО ги исполнилa целосно своите обврски за финансиско известување за 2015 година.
Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги
исполнилa условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија , па согласно член 27–б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник
на РМ “ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и
23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на
истата во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-28/5
1 февруари 2017 година
Скопје

Министер за правда,
Валдет Џафери с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
206.
Врз основа на член 173 став (2) и член 181, а во
врска со член 176 и 178 од Законот за воздухопловство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06,
24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15,
152/15, 27/16 и 31/16) министерот за транспорт и врски
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ
ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И
ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ ЗА ДА ВРШИ ИНСПЕКЦИСКИ
НАДЗОР НА ЈАВЕН ВОЗДУШЕН ПРЕВОЗ
Член 1
Во Правилникот за начинот, правилата и посебните
услови за вршење на инспекциски надзор и посебните
услови кои треба да ги исполнува лице за да врши
инспекциски надзор на јавен воздушен превоз (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/14), во
член 4, ставот (1) се менува и гласи:
“(1) Инспекцискиот надзор на јавен воздушен превоз го вршат инспектори за јавен воздушен превоз овластени од Агенцијата за цивилно воздухопловство (во
понатамошниот текст: Агенцијата) и ако ги исполнуваат следните посебни услови:
1. Инспектор за летачки операции - Aвиони (Flight
Operations Inspector - Аirplane) треба да:
а) има успешно завршена обука за инспектор согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:
-обука за прописите на Република Македонија кои
се однесуваат на летачки операции, управна постапка, континуиран надзор и преземање казнени и прекршочни мерки;
- обука за меѓународните стандарди за летачки операции на ICAO и на ЕУ и
-обука за регулаторни техники за надзор на безбедноста.
б) има/л дозвола за сообраќаен пилот (ATPL(А))
или дозвола за комерцијален пилот со впишано овластување за летање по инструменти на повеќе моторни
авиони (CPL(A)/IR ME) и положен теоретски испит за
сообраќаен пилот (ATPL - Theory);
в) има активно познавање на англиски јазик ниво
(најмалку ниво B1 согласно Common European
Framework of Reference for Languages или најмалку
ICAO ниво 4) и
г) ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
2. Инспектор за летачки операции - Хеликоптери
(Flight Operations Inspector - Helocopter) треба да:
а) има успешно завршена обука за инспектор согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:
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-обука за прописите на Република Македонија кои
се однесуваат на летачки операции, управна постапка, континуиран надзор и преземање казнени и прекршочни мерки;
- обука за меѓународните стандарди за летачки операции на ICAO и на ЕУ и
-обука за регулаторни техники за надзор на безбедноста.
б) има/л дозвола за сообраќаен пилот (АTPL(H))
или дозвола за комерцијален пилот (CPL(H));
в) има активно познавање на англиски јазик ниво
(најмалку ниво B1 согласно Common European
Framework of Reference for Languages или најмалку
ICAO ниво 4) и
г) ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
3. Инспектор за одржување и пловидбеност
(Maintenance/Airworthines Inspector) треба да:
а) има успешно завршена обука за инспектор согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:
-обука за прописите на Република Македонија кои
се однесуваат на пловидбеност и одржување на воздухоплови, управна постапка, континуиран надзор и
преземање казнени и прекршочни мерки;
- обука за меѓународните стандарди за пловидбеност и одржување на воздухоплови на ICAO и на ЕУ и
-обука за регулаторни техники за надзор на безбедноста.
б) има соодветен инженерски степен. Под терминот “соодветен инженерски степен” се подразбира инженерски степен од студии по воздухопловство, машинство, електротехника, авијациска електроника или
други студии во врска со одржување и постојана пловидбеност на воздухопловите/составните делови на
воздухопловите;
в) има/л дозвола за воздухопловен инженер за техничка подготовка по ИРЕ или АМС или да има најмалку пет години работно искуство на соодветни работни
задачи во организации овластени согласно PART M и
PART 145.
г) има активно познавање на англиски јазик ниво
(најмалку ниво B1 согласно Common European
Framework of Reference for Languages или најмалку
ICAO ниво 4) и
д) ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
4. Инспектор за кабински персонал треба да:
а) има успешно завршена обука за инспектор согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:
-обука за прописите на Република Македонија кои
се однесуваат на надлежностите на кабински персонал
при летачки операции на воздухоплови, управна постапка, континуиран надзор и преземање казнени и
прекршочни мерки;
- обука за меѓународните стандарди за кабински
персонал на ICAO и на ЕУ и
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-обука за регулаторни техники за надзор на безбедноста.
б) има/л дозвола или уверение за стручна оспособеност за инструктор на кабински персонал.
в) има активно познавање на англиски јазик ниво
(најмалку ниво B1 согласно Common European
Framework of Reference for Languages или најмалку
ICAO ниво 4) и
г) ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
5. Инспектор за опасни материи треба да:
а) има успешно завршена обука за инспектор согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:
-обука за прописите на Република Македонија кои
се однесуваат на превоз на опасни материи, управна
постапка, континуиран надзор и преземање казнени и
прекршочни мерки;
- обука за меѓународните стандарди за превоз на
опасни материи на ICAO и на ЕУ и
-обука за регулаторни техники за надзор на безбедноста.
б) има успешно завршен курс за опасни материи;
в) има активно познавање на англиски јазик ниво
(најмалку ниво B1 согласно Common European
Framework of Reference for Languages или најмалку
ICAO ниво 4) и
г) ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
6. Инспектор за проценка на економска солвентност
на авиопревозници треба да:
а) има успешно завршена обука за инспектор согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:
-обука за прописите на Република Македонија кои
се однесуваат на економските услови за авиопревознци, управна постапка, континуиран надзор и преземање казнени и прекршочни мерки и
- обука за меѓународните стандарди за економските
услови за авиопревознци на ICAO и на ЕУ;
б) има завршени економски студии;
в) има активно познавање на англиски јазик ниво
(најмалку ниво B1 согласно Common European
Framework of Reference for Languages или најмалку
ICAO ниво 4) и
г) ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
7. Инспектор за обезбедување на авиопревозници
(Security) треба да:
а) има успешно завршена обука за инспектор согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:
-обука за прописите на Република Македонија кои
се однесуваат на условите за обезбедување од дејствија на незаконско постапување на авиопревозници,
управна постапка, континуиран надзор и преземање
казнени и прекршочни мерки;
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- обука за меѓународните стандарди за обезбедување од дејствија на незаконско постапување на авиопревознци на ICAO и на ЕУ;
- обука за персонал за обезбедување од дејствија на
незаконско постапување;
б) има завршено правни студии или студии за безбедност;
в) има извршени безбедносни проверки на минатото без недостатоци;
г) има активно познавање на англиски јазик ниво
(најмалку ниво B1 согласно Common European
Framework of Reference for Languages или најмалку
ICAO ниво 4) и
д) ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.”
Во ставот (2), зборовите “1,2,3 и 4” се заменуваат со
зборовите: “1,2,3,4 и 5”.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-1452/1
10 февруари 2017 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски
Владо Мисајловски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
207.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на
1 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 98 став 5 алинеја 6 од Законот за административни службеници („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014,
48/2015, 154/2015 и 5/2016).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива на Стамен Филипов и Народниот правобранител со Решение У.бр.121/2015 од 1 декември
2016 година поведе постапка за оценување на уставноста на член 98 став 5 алинеја 6 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015,
154/2015 и 5/2016).
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член од Законот со Уставот на Република
Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека според член 98
став 5 алинеја 6 од Законот за административни службеници, на административниот службеник му престанува работниот однос по сила на закон, ако наврши 62,
63, 64 или 65 години старост (за жени), односно 64, 65,
66 или 67 години старост (за мажи).
5. Според член 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот на
Република Македонија темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот и владеењето на правото.
Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното
и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви.
Според член 32 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност (став 1). Секому под еднакви услови му е достапно секое работно место (став 2).
Остварувањето на правата на вработените и нивната
положба се уредуваат со закон и со колективни договори (став 5).
Условите за стекнување на старосна пензија се уредени со членот 18 од Законот за пензиското и инвалидско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014,
44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/2015,
61/2015, 97/2015, 173/2015 и 217/2015), според кој осигуреникот стекнува право на старосна пензија кога ќе наполни 64 години живот (маж), односно 62 години живот
(жена) и најмалку 15 години пензиски стаж.
Прашањата во врска со работниот однос се уредуваат со Законот за работните односи („Службен весник
на Република Македонија“ бр.62/2005, 106/2008,
161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010,
52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013,
170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015
и 129/2015). Во член 3 став (1) од овој закон е пропишано дека овој закон ги уредува и работните односи на
работниците вработени во органите на државната
власт, органите на единиците на локалната самоуправа,
установите, јавните претпријатија, заводите, фондовите, организациите и други правни и физички лица
кои вработуваат работници, доколку со друг закон поинаку не е определено. Наведената одредба значи дека
во врска со прашањата од работен однос на административните службеници, а кои не се уредени со Законот за административни службеници („Службен весник
на Република Македонија“ бр.27/2014, 199/2014,
48/2015 и 154/2015), се применуваат одредбите од Законот за работните односи. Истото ова е уредено и со
член 4 став (5) од Законот за административни службеници кој пак пропишува дека за прашањата кои се однесуваат на работниот однос на административните
службеници, а кои не се уредени со овој закон, со Законот за вработени во јавниот сектор или со посебните
закони и со колективните договори, се применуваат општите прописи за работните односи.
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Во член 104 став (1) од Законот за работните односи е пропишано дека работодавачот го прекинува договорот за вработување на работникот кога работникот
ќе наполни 64 години возраст и 15 години пензиски
стаж. Оваа одредба е во корелација со член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014,
97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/2015,
61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015 и
173/2015), кој пропишува дека осигуреникот стекнува
право на старосна пензија кога ќе наполни 64 години
живот (маж), односно 62 години живот (жена) и најмалку 15 години пензиски стаж. Притоа, согласно член
126 став (1) од истиот закон е пропишано дека постапката за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување се поведува по барање на осигуреникот, односно на корисникот на пензија, а за остварувањето на право на семејна пензија и други права на
членовите на семејството на осигуреникот, односно на
корисникот на пензија по барање на членот на семејството. Членот 104 став (1) од Законот за работните односи значи дека во секој случај кога работникот ќе наполни 64 години старост и најмалку 15 години работен
стаж, кумулативно, работодавачот може по сила на закон да му го прекине работниот однос, со тоа што на
работникот му е загарантирано правото да поднесе барање за остварување на право на старосна пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување. Членот 18 пак од Законот за пензиското и инвалидското осигурување дава можност жена и
со наполнети 62 години старост и 15 години стаж да
оствари право на старосна пензија, со тоа што во таков
случај со оглед на фактот што не му е дадена законска
можност со член 104 став (1) од Законот за работни односи, работодавецот сам по сила на закон да го раскине
работниот однос, потребно е вработената сама да поднесе барање за раскинување на работниот однос. Согласно претходно наведеното, до навршување на 64 години старост и 15 години стаж, без оглед на тоа дали се
работи за маж или жена не е потребна никаква изјава за
продолжување на работниот однос, затоа што се исполнети законските услови за да може истиот да биде раскинат.
Со член 104 ставови (2), (3) и (4) е пропишана можноста работникот маж да може да побара од работодавачот продолжување на договорот за вработување до
67 години возраст, а работничката жена да може да побара продолжување на таквиот договор до 65 години
возраст, при што работодавачот е должен да го продолжи договорот за вработување до периодот што го бара
работникот маж или работничката жена, без можност
да излезе надвор од утврдената законска рамка. Но,
Уставниот суд со Одлуката У.бр.114/2014 од 29 јуни
2016 година, го укина член 104 став 2, во делот:
„(маж), односно до 65 години возраст (жена)“ и став 4,
во делот: „(маж), односно најмногу до 65 години возраст (жена)“ од Законот за работните односи.
Оспорениот член 98 став 5 алинеја 6 од Законот за
административни службеници е поместен во глава XV,
со наслов: „Престанок на работниот однос на административните службеници“, со поднаслов: „Видови на
престанок на работен однос“.
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Според член 98 став 1 алинеја 5 од Законот, на административниот службеник му престанува работниот
однос по сила на закон ако наврши 62, 63, 64 или 65 години старост (за жена), односно 64, 65, 66 или 67 години старост (за мажи).
Тргнувајќи од анализата на наведените уставни и
законски одредби, но и Одлуката на Уставниот суд
У.бр.114/2014, Судот оцени дека уставна обврска на законодавецот е при уредувањето на прашањата во врска
со остварувањето на правата, обврските и одговорностите на работникот и работодавецот од работниот однос и засновање и престанок на работен однос, граѓаните да ги става во еднаква правна положба по наведените основи.
Според Судот, оспорената одредба на членот 98
став 5 алинеја 6 од Законот, не пропишува еднаква
правна положба на граѓаните. Имено, предвидувањето
со оспорената одредба на административните службеници да им престане работниот однос на различна возраст во зависност од полот на административните
службеници, значи нееднаков однос кон граѓаните по
основ на пол, секогаш кога условите за престанок на
работниот однос по сила на закон и утврдени со посебен закон се различни за мажите и жените, како што е
овој случај. Оспорената одредба од Законот е императивна и им наметнува престанок на работниот однос на
жените под различни услови од мажите, односно со
навршени 62, 63, 64 или 65 години живот, во однос на
64, 65, 66 и 67 години живот за мажи. Но, во согласност со ставот на Судот изразен во Одлуката
У.бр.114/2014 од 29 јуни 2016 година, друго прашање е
правото на осигуреникот жена да стекнува старосна
пензија порано од осигуреникот маж, доколку тоа го
избере самата, со оглед дека тоа право има оправдување во принципот на афирмативна акција, односно
принципот на позитивна дискриминација на жената.
Но, тоа право на жената во сферата на пензиското и инвалидското осигурување не може по автоматизам да се
применува и во други сфери, особено не ако тоа води
кон ограничување на правата по основ на пол. Конкретно, Судот оцени дека продолжувањето на договорот за вработување всушност значи продолжување на
работниот однос односно остварување на правото на
работа, кое се разликува од остварувањето на правото
на старосна пензија.
Од анализата на содржината на оспорената одредба,
исто така, неспорно произлегува дека истата е нејасна
и непрецизна, со тоа и неприменлива, од причини што
со наведувањето на различниот број на години на старост како услов за престанок на работниот однос и кај
мажите ( 64, 65, 66 и 67) и кај жените (62, 63, 64 и 65) и
тоа по сила на закон, со што се доведува во прашање
една од темелните вредности на уставниот поредок на
Република Македонија - владеењето на правото, предвидено во членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.
Оспорената одредба е спротивна од начелото на
владеењето на правото бидејќи е нејасна, непрецизна и
неконзистентна, што доведува до правна несигурност
кај граѓаните. Ова од причина што уредувањето на правото на престанок на работниот однос е регулирано во
Законот за работните односи, кој пак, во своите одред-
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би упатува на примена на посебен закон, во случајов Законот за административни службеници, а кој повторно во уредувањето на прашањето за престанок на работниот однос се повикува и упатува на примена на Законот за работните односи. Токму заради ваквата законска неконзистентност, според Судот, оспорената
одредба од Законот за административни службеници е
во спротивност и со членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.
Тргнувајќи од изнесената уставно-судска анализа, но и од веќе изнесениот став на Уставниот суд
со Одлуката У.бр.114/2014, Судот оцени дека оспорената законска одредба не е во согласност со
принципот на владеењето на правото од член 8 став
1 алинеја 3 од Уставот, како и со начелото на еднаквост на граѓаните независно од полот и начелото на
достапност на секое работно место секому под еднакви услови, со што се повредува членот 9 и член
32 став 5 од Уставот.
6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Никола Ивановски, и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска,
Исмаил Дарлишта, Елена Гошева, Јован Јосифовски,
Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.
У. бр. 121/2015
1 февруари 2017 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
208.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.107/2005),
член 42, 43 и 48 од Законот за судовите („Сл. весник на
РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 19 и член 47 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за судовите
(„Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од Законот за Судскиот совет на
Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.
60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015) и член
26 став 3 од Деловникот за работа на Судскиот совет
на Република Македонија („Сл. весник на РМ“
бр.197/2015), Судскиот совет на Република Македонија на 246-та седница одржана на ден 8.2.2017 година, ја
донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН
СУД БИТОЛА
За судии поротници на Основен суд Битола се избрани:
1. Oливера Јовановска
2. Билјана Стојковска

3. Маргарита Степановска
4. Виолета Стојановска
5. Антигона Јовановска
6. Билјана Шулајковска
7. Александар Настевски
8. Виолета Ласовска
9. Пецо Христовски
10. Божидар Танчевски
11. Аница Шапковска и
12. Наталија Димитровска.
Оваа одлука влегува во сила на 9.2.2017 година.
Бр. 02-142/3
8 февруари 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

209.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.107/2005),
член 42, 43 и 48 од Законот за судовите („Сл. весник на
РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 19 и член 47 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за судовите
(„Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од Законот за Судскиот совет на
Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.
60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015) и член
26 став 3 од Деловникот за работа на Судскиот совет
на Република Македонија („Сл. весник на РМ“
бр.197/2015), Судскиот совет на Република Македонија на 246-та седница одржана на ден 8.2.2017 година, ја
донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН
СУД ТЕТОВО
За судии поротници на Основен суд Тетово се избрани:
1. Дашурие Јонузи
2. Николета Ѓолевска
3. Саније Гафури
4. Нита Вехапи
5. Митко Богатиновски
6. Фатиме Таири
7. Тамара Гавровска
8. Џеваире Абдули
9. Сахит Емини
10. Анита Калкова
11. Артан Мифтари
12. Дијана Коцевска
13. Шефат Адили
14. Вахиде Харуни
15. Сабија Мисими
16. Небиаљ Абдии
17. Гордана Благојевиќ
18. Душко Станковски
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19. Сема Букла и
20. Сифет Мустафи.
Оваа одлука влегува во сила на 9.2.2017 година.
Бр. 02-28/4
8 февруари 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

210.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.107/2005),
член 42, 43 и 48 од Законот за судовите („Сл. весник на
РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 19 и член 47 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за судовите
(„Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од Законот за Судскиот совет на
Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.
60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015) и член
26 став 3 од Деловникот за работа на Судскиот совет
на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.
197/2015), Судскиот совет на Република Македонија
на 246-та седница одржана на ден 8.2.2017 година, ја
донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН
СУД СТРУМИЦА
За судии поротници на Основен суд Струмица се
избрани:
1. Павлинка Димитриева
2. Каролина Чавков
3. Соња Пефкев
4. Иван Цурев
5. Марија Глигороска
6. Елена Ѓоргиева
7. Митко Гогов.
Оваа одлука влегува во сила на 9.2.2017 година.
Бр. 02-228/2
8 февруари 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
211.
Врз основа на член 158-s точка 1) и член 154-е а во
врска со член 154-ш став (3) од Законот за супервизија
на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011,
188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015 и
23/2016), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница одржана на ден
7.2.2017 година го донесе следниот

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ОБУКА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ
ВО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
(1) Во Правилникот за начинот и постапката за
спроведување на обука за вршење работи на застапување во осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 24/2015), во членот 4 ставот (2) се
брише.
(2) Ставот (3) станува став (2).
Член 2
(1) Членовите 5 и 6 се бришат.
(2) Членот 7 станува член 5.
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-127/4
Совет на експерти
7 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Климе Попоски, с.р.
__________
212.
Врз основа на член 158-s точка 1) и член 154-е а во
врска со член 154-ш став (3) од Законот за супервизија
на осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011,
188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015 и
23/2016), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница одржана на ден
7.2.2017 година го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ОБ У КА З А В РШ Е ЊЕ ОСИГУ РИТЕ ЛНО
БРОКЕРСКИ РАБОТИ
Член 1
(1) Во Правилникот за начинот и постапката за
спроведување на обука за вршење осигурително брокерски работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2015), во членот 4 ставот (2) се брише.
(2) Ставот (3) станува став (2).
Член 2
(1) Членовите 5 и 6 се бришат.
(2) Членот 7 станува член 5.
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-127/5
7 февруари 2017 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.
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213.
Врз основа на член 158-s точка 1), 154-ч, 154-џ ,
154-ш став (3) а во врска со член 154-д став (4), 154-ж,
154-м став (3), 154-њ став (1) и 154-ќ став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник
на Република Македонија” бр.27/2002, 79/2007,
88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014,
153/2015, 192/2015 и 23/2016), Советот на експерти на
Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница
одржана на ден 7.2.2017 година го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА
ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
(1) Во Правилникот за начинот и постапката за
спроведување на стручен испит за вршење работи на
застапување во осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/2014), во членот 3 ставот
(5) се брише.
(2) Ставот (6) станува став (5).
Член 2
(1) Во членот 7 ставот (5) се брише.
(2) Ставот (6) станува став (5).
Член 3
(1) Во членот 8 во ставот (4) зборовите: “ преку
електронска пошта” се менуваат и гласат: “преку веб
страницата на Агенцијата и Јавниот радиодифузен сервис”.
(2) Ставот (7) се брише.
Член 4
(1) Во членот 14 во ставот (1) зборовите: “30 дена”
се менуваат и гласат: “15 дена”.
Член 5
Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-127/6
Совет на експерти
7 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Климе Попоски, с.р.
__________
214.
Врз основа на член 158-s точка 1), 154-ц, 154-џ,
154-ш став (3) а во врска со член 154-д став (4), 154-ж,
154-м став (3), 154-њ став (1) и 154-ќ став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник
на Република Македонија” бр.27/2002, 79/2007,
88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014,
153/2015, 192/2015 и 23/2016), Советот на експерти на
Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница
одржана на ден 7.2.2017 година го донесе следниот
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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО
БРОКЕРСКИ РАБОТИ
Член 1
(1) Во Правилникот за начинот и постапката за
спроведување на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 118/2014), во членот 3 ставот (5) се
брише.
(2) Ставот (6) станува став (5).
Член 2
(1) Во членот 7 ставот (5) се брише.
(2) Ставот (6) станува став (5).
Член 3
(1) Во членот 8 во ставот (4) зборовите: “ преку
електронска пошта” се менуваат и гласат: “преку веб
страницата на Агенцијата и Јавниот радиодифузен сервис”.
(2) Ставот (7) се брише.
Член 4
(1) Во членот 14 во ставот (1) зборовите: “30 дена”
се менуваат и гласат: “15 дена”.
Член 5
Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-127/7
Совет на експерти
7 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Климе Попоски, с.р.
__________
215.
Врз основа на членот 158-ѕ точка 7) и членот 158-љ
ставови (2) и (5) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр.
27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013,
43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015 и 23/2016), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 7.2.2017 година донесе
ТАРИФНИK
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ВИСИНАТА НА
НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ
НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА
НА ОСИГУРУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА
Член 1
Во Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за
супервизија на осигурувањето и роковите за уплата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
147/09, 149/09, 154/09, 20/2012, 130/2013, 1/2015 и
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22/2016 година), во членот 4 во ставот (4) по зборовите: “Република Македонија,” се додаваат зборовите:
“на денарска сметка број 210065288480132, банка на
примачот: НЛБ Банка АД Скопје, или”.
Член 2
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-127/3
7 февруари 2017 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
216.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ЧЕШКА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по
потекло од Република Чешка (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/17), во членот 1 став (1) по
алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:
“- Регионот Усти над Лабем / Region of Usti nad
Labem,“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-335/2
7 февруари 2017 година
Скопје

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

217.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
ХРВАТСКА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Хрватска:
- Вировитица-Подравина/Virovitica-Podravina; и
- Загреб/Zagreb.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на
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ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1).
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за забрана на увоз и
транзит на живина и диви птици, како и производи и
нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од
Хрватска („Службен весник на Република Македонија“
бр. 206/16).
Член 4
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-462/2
7 февруари 2017 година
Скопје

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

218.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА
АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО
ДАНСКА

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени.
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.

Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Хелсингор/Helsingor во Кралството Данска.

Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1).

(1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.

(1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.
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Член 3
Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престануваат да важaт Решението за забрана на увоз и
транзит на живина и диви птици, како и производи и
нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од
Данска („Службен весник на Република Македонија“
бр. 208/16 и 8/17).
Член 4
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-463/2
7 февруари 2017 година
Скопје

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

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
219.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија УП1 бр. 07-6 од 28.6.2010
година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија БСП СОУТХПООЛ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 85/10), се менува по службена должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-6
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за трговија со електрична енергија БСП
СОУТХПООЛ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса
ул. 29-ти Ноември бр.40/1-2-Центар, Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
28.6.2010 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
28. 6.2020 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 54.10.1/10,02/17
6. Број на деловниот субјект – 6561705
7. Единствен даночен број - 4080010509449
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла
на оваа лиценца се смета купување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба
на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните
системи како и продажба на купувачи во странство
согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за
доделување на прекуграничните преносни капацитети.
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9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши
прекугранични трансакции на електрична енергија за
своите купувачи, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција
на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно преземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-
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вите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
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што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
220.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 и
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 06/16, 53/16 и 189/16) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по Барањето за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија
УП1 бр.12-18/16 од 06.02.2017 година на Друштво за
изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт –
импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич бр. 1
Тетово, на седницата одржана на ден 8.2.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата на Друштво за изградба и оперирање
со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП NORD
ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт – импорт Тетово, со
седиште на ул. Борис Кидрич бр. 1 Тетово за вршење
на енергетска дејност производство на електрична
енергија од мала хидроелектрана МХЕЦ „Бачишка Река 1“ со реф. бр. 27 издадена со Одлука за издавање на
лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија УП1 бр.12-18/16 од 28.6.2016
година, („Службен весник на РМ“ бр.121/16) влегува
во сила.
2. Лиценцата е Прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
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4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-18/16
8 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП NORD ENERGI GROUP
ДООЕЛ експорт – импорт Тетово, со седиште на ул.
Борис Кидрич бр. 1 Тетово
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 271.01.1/16
4. Датум на издавање
8.2.2017 година
5. Датум на важење
8.2.2052 година
6. Број на деловниот субјект – 6658628
7. Единствен даночен број – 4028010514114
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бачишка
Река 1“ со реф. бр. 27 во Општина Кичево.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
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11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата
за пазар на електрична енергија.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
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17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната година
за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни
органи, со приложени фотокопии на записниците,
извештаите и решенијата од извршените надзори и
контроли;
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8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. преземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
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23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БАЧИШКА РЕКА 1, реф. бр. 27
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ
Бачишка река 1 со реф. бр.27
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2017 година,
- година на почеток на работа - 2017 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 75 години.
3. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална;
- Номинални податоци:
- Моќнoст: 1415,1 kW,
- Номинален проток: 0,91 m3/s,
- Номинален нето пад: 176,54 m,
- Номинална брзина: 750 min -1
4. Податоци за генератор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 1800 kVA,
- Моќнoст активна: 1440 kW,
- Номинален напон: 0.69 kV,
- Номинална брзина: 750 min -1
- Номинален фактор на моќност: 0,8
5. Податоци за трансформатор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 2000 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/069, kV/kV
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221.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 02-1696/1 од 14.7.2009
година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за промет со електрична енергија АЛФА ЕНЕРГО ДОО експорт - импорт Скопје („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 87/09), се менува по службена должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-20/17
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за промет со електрична енергија АЛФА ЕНЕРГО ДОО експорт - импорт Скопје со седиште
на адреса ул. Кочо Рацин бр14/локал 7, Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
14.7.2009 година
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10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична
енергија за своите купувачи, согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни
капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно преземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;

4. Датум до кога важи лиценцата:
14.7.2019 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 36.10.1/09,02/17
6. Број на деловниот субјект – 6459510
7. Единствен даночен број - 4080009501205
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла
на оваа лиценца се смета купување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба
на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните
системи како и продажба на купувачи во странство
согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за
доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
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- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што
имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.

Бр. 16 - Стр. 39

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
222.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 02-983/1 од 25.6.2007
година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за производство и трговија со електрична енергија ВЕСТИНГ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ – Скопје („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 79/07), се менува
по службена должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-21/17
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство и трговија со електрична енергија ВЕСТИНГ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ – Скопје со
седиште на адреса ул. Козле бр.1Б Скопје
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
25.6.2007 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
25.6.2017 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 16.10.1/07,02/17
6. Број на деловниот субјект – 6199542
7. Единствен даночен број – 4030007625392
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла
на оваа лиценца се смета купување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба
на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните
системи како и продажба на купувачи во странство
согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за
доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

14 февруари 2017

11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична
енергија за своите купувачи, согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни
капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно преземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
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12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
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17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
223.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 02-1102/1 од 23.6.2008
година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и продажба на електрична енергија
ГЕН-И ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 75/08), се менува по службена должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-22/17
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за трговија и продажба на електрична
енергија ГЕН-И ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса
ул. Стив Наумов бр.22/8 Скопје
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
23.6.2008 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
23.6.2018 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 27.10.1/08.02/17
6. Број на деловниот субјект – 6356354
7. Единствен даночен број – 4030008029033
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла
на оваа лиценца се смета купување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба
на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните
системи како и продажба на купувачи во странство
согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за
доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
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11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична
енергија за своите купувачи, согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни
капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно преземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
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12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
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17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
224.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 02-729/1 од
14.4.2008 година за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/08), се менува по службена
должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-23/17
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за трговија и услуги ЕВН ТРЕЈДИНГ
ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Маршал Тито
бр.33/4 Скопје
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
14.4.2008 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
14.4.2018 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 24.10.1/08.02/17
6. Број на деловниот субјект – 6299059
7. Единствен даночен број - 4030007011432
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла
на оваа лиценца се смета купување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба
на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните
системи како и продажба на купувачи во странство
согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за
доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
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11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична
енергија за своите купувачи, согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни
капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно преземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
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12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да
доставува известувања за
сите околности, настани и промени кои што имаат или
би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
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17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
225.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 02-1099/1 од 23.6.2008
година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за дистрибуција и трговија со електрична енергија ЕЛЕКТРИСИТИ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ ЕЛЕКТРА
ДОО Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/08), се менува по службена должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-24/17
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за дистрибуција и трговија со електрична енергија ЕЛЕКТРИСИТИ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ
ЕЛЕКТРА ДОО Скопје со седиште на адреса ул.
Лермонтова бр.16-1/1 Скопје
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
23.6.2008 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
23.6.2018 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 26.10.1/08,02/17
6. Број на деловниот субјект - 5867622
7. Единствен даночен број – 4030004509758
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла
на оваа лиценца се смета купување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба
на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните
системи како и продажба на купувачи во странство
согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за
доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
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11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична
енергија за своите купувачи, согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни
капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно преземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
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12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
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17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
226.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 02-455/1 од 3.3.2010
година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото со ограничена одговорност основано од едно лице ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 32/10), се менува по службена должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-25/17
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото со ограничена одговорност основано од
едно лице ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје со седиште на
адреса ул. 11 Октомври бр.9, Скопје
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
3.3.2010 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
3.3.2020 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 48.10.1/10.02/17
6. Број на деловниот субјект – 6548474
7. Единствен даночен број - 4080009508269
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла
на оваа лиценца се смета купување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба
на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните
системи како и продажба на купувачи во странство
согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за
доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
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11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична
енергија за своите купувачи, согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни
капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно преземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации
и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енeргија во својство
на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната
средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при
работа;
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12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена
евиденција за секоја од енергетските дејности за кои
што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди
со кои се уредува сметководственото работење на
претпријатието: да изготвува финансиски извештаи
кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските,
капиталот, приходите и расходите со резултатите од
работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс
на состојба и биланс на успех, извештај за промените
во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки
белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да
доставува известувања за
сите околности, настани и промени кои што имаат или
би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
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17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
227.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 02-118/1 од
18.1.2008 година за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија
ЕЗПАДА ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/08), се менува по службена должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-26/17
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за трговија со електрична енергија
ЕЗПАДА ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Кузман Јосифовски - Питу бр.22-8 Скопје
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
18.1.2008 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
18.1.2018 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 22.10.1/08.02/17
6. Број на деловниот субјект – 6261329
7. Единствен даночен број - 4030007646187
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла
на оваа лиценца се смета купување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба
на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните
системи како и продажба на купувачи во странство
согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за
доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
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11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична
енергија за своите купувачи, согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни
капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно преземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации
и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енeргија во својство
на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
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12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
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17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
228.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 02-119/1 од
18.1.2008 година за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги
ЕЦП ТИМ ДОО Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/08), се менува по службена
должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-27/17
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЦП
ТИМ ДОО Скопје со седиште на адреса ул. 16-та Македонска Бригада бр.18 Скопје
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
18.1.2008 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
18.1.2018 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 23.10.1/08.02/17
6. Број на деловниот субјект – 6295550
7. Единствен даночен број – 4030007010282
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла
на оваа лиценца се смета купување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба
на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните
системи како и продажба на купувачи во странство
согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за
доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
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11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична
енергија за своите купувачи, согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни
капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно преземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации
и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енeргија во својство
на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
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12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
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17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
229.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 02-1096/1 од 23.6.2008
година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за транспорт, трговија и услуги М ПЕТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 75/08), се менува
по службена должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-28/17
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за транспорт, трговија и услуги М ПЕТ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со седиште на адреса ул. Бојмија бр.4/53 Скопје
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
23.6.2008 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
23.6.2018 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 25.10.1/08,02/17
6. Број на деловниот субјект – 6205364
7. Единствен даночен број - 4030007627379
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла
на оваа лиценца се смета купување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба
на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните
системи како и продажба на купувачи во странство
согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за
доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
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11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична
енергија за своите купувачи, согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни
капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно превземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
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12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
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17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
230.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 02-1646/1 од 7.10.2008
година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за производство, трговија, инженеринг и услуги
МАКГАС КОНСУЛТ ДОО Скопје („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 127/08), се менува по
службена должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен весник на Република Македонија.
УП1 Бр. 12-29/17
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги
МАКГАС КОНСУЛТ ДОО Скопје со седиште на адреса ул. Гоце Делчев бр.11, ДТЦ Мавровка – лам. А-1/5
Скопје
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
7.10.2008 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
7.10.2018 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 30.10.1/08.02/17
6. Број на деловниот субјект – 6317561
7. Единствен даночен број - 4030008017507
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла
на оваа лиценца се смета купување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба
на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните
системи како и продажба на купувачи во странство
согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за
доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
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11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична
енергија за своите купувачи, согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни
капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно преземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
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12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да
доставува известувања за
сите околности, настани и промени кои што имаат или
би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
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17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
231.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 02-1109/1 од 12.7.2007
година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги КОРЛЕА ДОО Скопје
(Службен весник на Република Македонија бр. 89/07),
се менува по службена должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен весник на Република Македонија.
УП1 Бр. 12-30/17
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за трговија и услуги КОРЛЕА ДОО
Скопје со седиште на адреса ул. Мито Хаџи Василев
Јасмин бр.36-3-3 Скопје
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
12.7.2007 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
12. 7.2017 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 18.10.1/07.02/17
6. Број на деловниот субјект – 6146279
7. Единствен даночен број - 4030006606319
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла
на оваа лиценца се смета купување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба
на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните
системи како и продажба на купувачи во странство
согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за
доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
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11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична
енергија за своите купувачи, согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни
капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно преземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
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12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
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17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
232.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 02-1423/1 од 17.9.2007
година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги РОУ И РИФАЈНД КОМОДИТИС ДООЕЛ експорт – импорт
Скопје („Службен весник на Република Македонија“
бр. 111/07), се менува по службена должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-31/17
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги РОУ
И РИФАЈНД КОМОДИТИС ДООЕЛ експорт – импорт
Скопје со седиште на адреса ул. 16-та Македонска Бригада бр.18 Скопје

Стр. 60 - Бр. 16

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
17. 9.2007 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
17. 9.2017 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 20.10.1/07,02/17
6. Број на деловниот субјект – 6237460
7. Единствен даночен број – 4030007637960
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла
на оваа лиценца се смета купување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба
на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните
системи како и продажба на купувачи во странство
согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за
доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
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11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична
енергија за своите купувачи, согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни
капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно преземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

14 февруари 2017

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
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17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
233.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 02-1105/1 од
23.6.2008 година за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија
РУДНАП ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/08), се менува по службена должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-32/17
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за транспорт, трговија со електрична
енергија РУДНАП ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Градски Ѕид блок 9, локал 2А, Скопје
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
23.6.2008 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
23.6.2018 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 28.10.1/08.02/17
6. Број на деловниот субјект – 6357938
7. Единствен даночен број - 4030008029548
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла
на оваа лиценца се смета купување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба
на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните
системи како и продажба на купувачи во странство
согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за
доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
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11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична
енергија за своите купувачи, согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни
капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно преземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
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12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
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17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
234.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 02-837/1 од
5.5.2010 година за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ХСЕ МАК
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/10), се менува по службена должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-33/17
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за трговија и услуги ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Беласица
бр.2, Скопски саем, Скопје
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
5.5.2010 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
5.5.2020 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 53.10.1/10,02/17
6. Број на деловниот субјект – 6482279
7. Единствен даночен број – 4043009501270
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла
на оваа лиценца се смета купување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба
на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните
системи како и продажба на купувачи во странство
согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за
доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
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11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична
енергија за своите купувачи, согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни
капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно преземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
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12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
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17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
235.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 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 10 февруари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 02-994/1 од 21.4.2009
година за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги НЕКО ТРАНСБАЛКАН ДООЕЛ експорт – импорт Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/09), се менува по службена должност.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за трговија со електрична енергија се утврдени во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење на
енергетска дејност трговија со електрична енергија “
кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-34/17
10 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги НЕКО ТРАНСБАЛКАН ДООЕЛ експорт – импорт Скопје
со седиште на адреса ул. Маршал Тито бр.53/1 Скопје
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
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9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-

3. Датум на издавање на лиценцата:

вање на соодветни договори за купување и продажба

21.4.2009 година

на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.

4. Датум до кога важи лиценцата:
21.4.2019 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 33.10.1/09.02/17
6. Број на деловниот субјект – 6451829
7. Единствен даночен број - 4080009500462
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

капацитет и регулирани услуги во случаите кога

ње на енергетската дејност трговија со електрична

врши прекугранични трансакции на електрична

енергија.

енергија за своите купувачи, согласно Правилата за

Како трговија со електрична енергија, во смисла

пазар на електрична енергија, мрежните правила за

на оваа лиценца се смета купување на електрична

пренос на електрична енергија и мрежните правила

енергија од земјата и од странство, заради продажба

за дистрибуција на електрична енергија како и Пра-

на други трговци, снабдувачи, операторот на елек-

вилата за доделување на прекуграничните преносни

тропреносниот и операторите на дистрибутивните

капацитети;

системи како и продажба на купувачи во странство

- работи во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските

согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на
електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар
на електрична енергија.
Трговецот со електрична енергија, во случаите
кога врши прекугранични трансакции на електрична
енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен
преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со Правилата за пазар на
електрична енергија, мрежните правила за пренос на
електрична енергија и мрежните правила за дистри-

кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, како
и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет
и регулираните услуги, согласно преземените обврски
за потрошувачите кога врши прекугранични трансак-

доделување на прекуграничните преносни капаци-

ции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините

тети.

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

буција на електрична енергија како и Правилата за
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поред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на

Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Пра-

состојба и биланс на успех, извештај за промените во

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

ските пазари;

лешки подготвени во согласност со важечката законска

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

главнината, извештај за паричните текови, применети-

регулатива;

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности

14. Обврска за доставување на други извештаи,

при продажбата на електрична енeргија во својство на

информации и податоци во врска со вршењето на

снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

вите за самостојно учество на пазарот на електрична

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната

енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрич-

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

на енергија;

те околности, настани и промени кои што имаат или би

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

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

одвоена сметководствена еви-

денција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

гулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната

та година да доставува Годишен извештај за работење-

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

бено треба да содржи:

ности.
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