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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5742. 
Врз основа на членот 154 став 3 од Законот за прав-

да за децата („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 148/13), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 15 декември 2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНИОТ  
СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО  

ПРЕСТАПНИШТВО 
 

I.За членови на Државниот совет за превенција на 
детско престапништво се избираат: 

1. Тања Богатинова, магистер по специјална едукација 
и рехабилитација од Велес; 

2. Тања Кикерекова, дипломиран правник од Скопје; 
3. Александар Антониќ, доктор по медицина од 

Скопје; 
4. Невена Петровска, дипломиран педагог од Скопје; 
5. Лилјана Јаковчевска, дипломиран криминалист од 

Скопје; 
6. Жарко Ристески, дипломиран социјален работник 

од Македонски Брод.  
7. Татјана Ристова Димова, дипломиран психолог  од  

Велес. 
8. Азиме Адеми, советник за малолетничка правда, 

претставник од Министерството за правда; 
9. Цена Чаловска, полициски советник за семејно 

насилство, малолетничка деликвенција и социопато-
лошки појави, претставник од Министерството за внат-
решни работи; 

10. Елена Талев, самостоен судски советник, прет-
ставник од Врховниот суд на Република Македонија и  

11. Валентина Димовска, претставник од Адвокат-
ската комора на Република Македонија. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 07-4677/1 Претседател 
15 декември 2014 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
5743. 

Врз основа на членот 101 став 3 од Законот за же-
лезничкиот систем („Службен весник на Република 
Македонија“ број 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 
42/14 и  130/14) Собранието на Република Македонија 
на седницата одржана на 15 декември 2014 година, до-
несе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР 

 
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, се 
именуваат: 

а) за претседател 
Ана Виткова, дипломиран правник од Скопје; 
 
б) за членови: 
 - Катерина Димовска, магистер по економски нау-

ки од Скопје и 

 - Сејдин Абази, дипломиран машински инженер од 
Кичево. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-4680/1 Претседател 

15 декември 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

5744. 
Врз основа на членот 31 став 3 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) Собра-
нието на Република Македонија на седницата одржана 
на 15 декември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН И ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА 
КОМИСИЈАТА  ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЖАЛБИ ОД 

ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
 
1. За член и заменик член  на Комисијата за решава-

ње на жалби од областа на енергетиката, се именуваат: 
а) за член 
Атанас Стамнов, м-р на машински науки од Скопје 

и 
б) за заменик член 
Ферид Идризи, доктор на технички науки од Те-

тово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-4681/1 Претседател 

15 декември 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

5745. 
Врз основа на членот 117 став (1) од Законот за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија“ број 184/13,13/14, 
44/14, 101/14 и 132/14 ), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 декември 2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ПРОГРА-
МСКИОТ СОВЕТ НА МАКЕДОНСКАТА РАДИО- 

ТЕЛЕВИЗИЈА (МРТ) 
 
I. За членови на Програмскиот совет на Македон-

ската радио-телевизија (МРТ), се именуваат : 
1. доцент д-р Смилка Јанеска - Саркањац, од Фа-

култетот за информатички науки и компјутерско инже-
нерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј"-Скопје, 

2. Анита Латифи, раководител на маркетинг, 
3. Селпин Ќерим, актер, 
4. Ивана Трајковска, уредник во „Вечер", проект 

менаџер на vesti.mk, 
5. Ведат Мемедалија, новинар од Куманово, 
6. Ристе Панов, дипломиран политиколог на Правен 

факултет „Јустинијан Први", Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј"-Скопје, 
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7. Снежана Клинчарова, дипломиран новинар на 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј"-Скопје на ин-
тердисциплинарни студии по новинарство, културо-
лошка насока, 

8. Гајур Рамадани, дипломиран новинар на Правен 
факултет, на Интердисциплинарни студии по новинар-
ство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј"-Скопје, 

9. Агим Лека, проф. д-р по албанска книжевност на 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", 

10. Илир Рамадани, новинар од Кичево, 
11. Јагнула Куновска, адвокат од Скопје, 
12. Златко Јанковски, дипломиран политиколог од 

Скопје и 
13. Косана Николиќ Мазнева, дипломиран биолог 

од Скопје. 
II. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

им престанува мандатот на постојните членови на Со-
ветот на МРТ. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот донесува-
њето,  а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

   
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-4684/1 Претседател 

15 декември 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

5746. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, а во врска со членот 3 од Законот 
за основање на Државна комисија за одлучување во 
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и 
прекршочната постапка („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 130/14), Собранието на Република 
Македонија на седницата одржана на 15 декември 2014 
година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР 
СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 

НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 
 
I. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен конкурс за избор на претседател и шест члена на 
Државната комисија за одлучување во втор степен во 
областа на инспекцискиот надзор и прекршочната по-
стапка (во натамошниот текст: Државната комисија). 

II. За  претседател  на Државната комисија  се изби-
ра лице кое: 

- е државјанин на Република Македонија;  
- во моментот на изборот со правосилна судска пре-

суда не му е изречена казна или прекршочна санкција 
забрана за вршење на професија, дејност или долж-
ност; 

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС 
или завршен VII/1 степен правен факултет;  

- има најмалку шест години работно искуство на 
управни работи;  

- поседува еден од следниве меѓународно признати 
сертификати или уверенија за активно познавање на 
англискиот јазик не постар од пет години:  

1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,  
2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,  
3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмал-

ку Б2 (B2) ниво,  
4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,  
5. БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода или  
6. АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и  

- да има положено психолошки тест и тест за интег-
ритет. 

  III.  За член на Државната комисија се избира лице 
кое: 

- е државјанин на Република Македонија;  
- во моментот на изборот со правосилна судска пре-

суда не му е изречена казна или прекршочна санкција 
забрана за вршење на професија, дејност или долж-
ност; 

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС 
или завршен VII/1 степен  образование;  

- има најмалку четири  години работно искуство на 
правни работи;  

- поседува еден од следниве меѓународно признати 
сертификати или уверенија за активно познавање на 
англискиот јазик не постар од пет години:  

1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,  
2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,  
3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмал-

ку Б2 (B2) ниво,  
4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,  
5. БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода или  
6. АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и  
- да има положено психолошки тест и тест за интег-

ритет. 
IV. Заинтересираниот кандидат личната биогра-

фија, пријавата за учество на овој конкурс и потребни-
те документи за докажување на исполнувањето на ус-
ловите од точките II. и/или III. на оваа одлука, во ори-
гинал или заверена копија на нотар, да ги поднесе до 
Собранието на Република Македонија во рок од 20 де-
на од денот на објавувањето на оваа одлука во "Служ-
бен весник на Република Македонија". 

V. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весниците "Дневник" и 
"Лајм". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-4685/1 Претседател 

15 декември 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
5747. 

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за буџетите 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 64/05, 
4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11 и 171/12), министе-
рот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за класификацијата на приходите 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 76/09, 
153/09, 43/10 и 185/11) Класификацијата на приходите 
на синтетичките конта од класа 7-приходи се заменува 
со нова Класификација на приходите на синтетичките 
конта од класа 7-приходи која е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 2 

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

Бр. 08-42271/1  
9 декември 2014 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5748. 
Врз основа на член 38 став 2 од Законот за буџетите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 

64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11 и 171/12), министерот за финансии донесе 

  

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ, РАСПОРЕДУВАЊЕ 

И ПОВРАТ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ 

 

1. Во Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 114/09, 153/09, 43/10 и 185/11) во точката 4 во алинеја 1 бројот: „842,“ се 

брише. 

2. Во точката 5 по зборовите „Буџетот на Република Македонија и“ зборот „за“ се заменува со зборот „на“. 

3. Точката 6 се менува и гласи: 

„Министерството за финансии на дневна основа до Управата за јавни приходи доставува изводи за уплати-

те на уплатните сметки (840 и 843) кои се во нејзина надлежност, до Царинската управа за уплатите на уплат-

ните сметки (840 и 845) кои се во нејзина надлежност, до фондовите за уплатите на уплатните сметки (843) 

кои се во нивна надлежност и до општините за уплатите на уплатните сметки (840) кои се во нивна надлеж-

ност.“ 

4. Точката 7 се менува и гласи: 

„Корисниците на јавни приходи од точка 2 на ова упатство, врз основа на изводите од точка 6 на ова упат-

ство изготвуваат извештаи за наплатените јавни приходи.“ 

5. Во точката 11 став 3 зборот „првенствено“ се брише. 

6. Во точката 12 во ставовите 1 и 2 зборовите „по грешка на обврзникот“ се бришат. 

7. Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел на ова упатство. 

8. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

     Бр. 08-42269/1  

9 декември 2014 година                                               Министер за финансии, 

            Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

5749. 
Врз основа на член 30 став (8) од Законот за кон-

трола на емисии од испарливи органски соединенија 
при користење на бензини („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 38/14), министерот за животна 
средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАБОТАТА И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА КОМИ-
СИЈАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ  

НА НЕЈЗИНАТА РАБОТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува работатата и органи-

зацијата на Комисијата за усогласување, како и начи-
нот на нејзината работа. 

 
Член 2 

(1) Комисијата за усогласување (во натамошниот 
текст: Комисија), работи и одлучува на седница. 

(2) Седницата ја свикува и со неа претседава и ра-
ководи претседателот на Комисијата. 

(3) На првата седница на Комисијата, членовите на 
Комисијата, од нивните редови, со мнозинство гласови 
избираат претседател на Комисијата.  

 (4) Административно техничките работи за Коми-
сијата ги врши секретар на Комисијата  кој се именува 
од страна на директорот кој раководи со Управата за 
животната средина од редот на државните службеници. 

 
Член 3 

(1) Комисија работи во полн состав, со задолжител-
но присуство на сите членови  на Комисијата. 

(2) На седницата на Комисијата покрај членовите 
на Комисијата присуствуваат секретарот на Комиси-
јата, операторот, или овластен претставник од страна 
на операторот, како и претставник од стручниот орган 
кој е одговорен за предметот за утврдување на содржи-
ната и рокот за реализација на Планот за постигнување 
на техничките барања за заштита на животната сре-
дина. 

(3) Претседателот на Комисијата заедно со секрета-
рот на Комисијата го организира подготвувањето и  
доставувањето на писмени покани и материјали за сед-
ницата на Комисијата со која членовите, операторот, 
или овластеното лице од страна на операторот и прет-
ставникот на стручниот орган се известуваат за денот, 
времето и местото на одржување на седницата, најмал-
ку три дена пред денот на нејзиното одржување. 

(4) Претседателот на Комисијата заедно со секрета-
рот на Комисијата ја закажува седницата телефонски 
или телеграфски.  

(5) Седницата ја отвора претседателот на Комиси-
јата, откако ќе констатира присуство на сите членови 
на Комисијата и на поканетите лица.  

(6) Доколку на седницата не е присутен операторот 
или овластен претставник на операторот, претседате-
лот на Комисијата ја презакажува седницата и за тоа ги 
известува странките. 

(7) Во случај на одлагање на одржувањето на сед-
ницата на Комисијата, членовите на Комисијата и сите 
останати учесници во постапката се известуваат за де-
нот и времето на одржување на одложената постапка, 
преку телефон, или усно на учесниците кои се присус-
твувале на седницата. 

Член 4 
(1) Комисијата може да утврдува и други факти и 

околности што се од значење за решавање на предме-
тот, односно да се разреши некое претходно прашање, 
или да се обезбедат други доказни средства. 

(2) Доколку е неопходно да се изведуваат или утврду-
ваат спорни докази, факти или околности што се битни за 
донесување на одлуката, Комисијата со заклучок ќе опре-
дели рок во кој треба да се обезбедат истите.  

 (3) Барањата на потребните списи, документи или до-
полнителни известувања и информации од став  (1) од 
овој член ги потпишува претседателот на Комисијата. 

 
Член 5 

(1) Во текот на седницата на Комисијата, секој член 
на Комисијата може да постави прашања кои се битни 
за постигнување на согласност за донесување на одлу-
ка за отстранување на последиците од спорот. 

 (2) Одлуката за постигната согласност ја подготву-
ва претседателот на Комисијата и заедно со присутните 
на седницата ја составува нејзината содржина и битни-
те елементи. 

(3)  Одлуката за постигната согласност се доставува 
до операторот и стручниот орган во рок од три дена од 
денот на нејзиното донесување.  

                                                                                      
Член 6 

(1) За целиот тек на седницата на Комисијата, како 
и нејзиниот исход се води записник. 

 (2) Записникот на седницата го води секретарот на 
Комисијата. 

(3) Записниците, прилозите кон нив, донесените 
заклучоци и одлуки  се заведуваат во евиденцијата на 
предметот за кој се формирала Комисијата. 

 (4) Записникот од седницата го потпишуваат Прет-
седателот, другите членови на Комисијата и секретарот 
на Комисијата, како и претставникот на стручниот ор-
ган и операторот, или овластен претставник на опера-
торот. 

(5) Записникот од седницата се потпишува на секо-
ја негова страница. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

                     

Бр. 07-12488/1             Министер за животна средина  

12 декември 2014 година       и просторно планирање, 

     Скопје               Нурхан Изаири, с.р. 

__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

5750. 

И С П Р А В К И 

 

По извршеното срамнување со изворниот текст утврде-

но е дека во Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот за запишување на инфраструктурните објек-

ти бр. 01-21321/1 од 5.12.2014 година објавен во „Службен 

весник на РМ“ бр. 183/2014 на страница 66 направена е тех-

ничка грешка на крајот од Правилникот, наместо:  
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Бр. 01-21321/1  
15 декември 2014 година  

Скопје  
    
треба да стои:    
  

Бр. 01-21321/1  
5 декември 2014 година  

Скопје  
          

__________ 
 
По извршеното срамнување со изворниот текст ут-

врдено е дека во Правилникот за изменување и дополну-
вање на Правилникот за катастарски планови и планови 
на инфраструктурни објекти бр. 01-21322/1 од 5.12.2014 
година објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 183/2014 
на страница 68 направена е техничка грешка на крајот 
од Правилникот, наместо:  

 
Бр. 01-21322/1  

15 декември 2014 година  
Скопје  

    
треба да стои:    
  

Бр. 01-21322/1  
5 декември 2014 година  

Скопје  
__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5751. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 8 став 5 , член 22 став 1 
алинеја 16, член 43 став 2 од Законот за енергетика  
(„Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14 и 151/14), член 43 став 1 и  член 44 став 1, 
2 и 3 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 
78/13) на седница одржана на ден  15.12.2014 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА  
ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА 
ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА 

СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Во одлуката УП1 бр11-21 од 03.06.2011 година, 

за издавање на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност снабдување со природен гас на тарифни потрошу-
вачи приклучени на системот за пренос на природен 
гас  на Друштвото за трговија  „МАКПЕТРОЛ ПРОМ 
ГАС“ ДООЕЛ Скопје, насловот на Одлуката се менува 
и гласи „ Одлука за  издавање лиценца за вршење на 
енергетска дејност снабдување во краен случај со при-
роден гас“. 

2.  Во точката 1 од одлуката зборовите: „Снабдува-
ње со природен гас на тарифни потрошувачи приклуче-
ни на системот за пренос на природен гас“ се заменува-
ат со зборовите: „снабдување во краен случај со приро-
ден гас“. 

3. Точката 2 се менува и гласи: „Правата и об-
врските на носителот на лиценцата за вршење на енер-
гетската дејност снабдување во краен случај со приро-

ден гас се утврдени во Прилог 1 „Лиценца за вршење 
на енергетска дејност снабдување во краен случај со 
природен гас“ кој е составен дел на оваа одлука. 

4. Жалбата  изјавена против оваа  одлука не го од-
лага  нејзиното извршување. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 11-21/11  

15 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

        
 ПРИЛОГ 1 

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ПРИРОДЕН 

ГАС 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ 

ДООЕЛ Скопје, со седиште на Ул. Св.Кирил и Методиј 
бр.4, Центар – Скопје, Република Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Снабдување во краен случај со природен гас. 
 
3. Датум на издавање/менување на лиценцата:  
15  декември 2014 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
03.06.2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
ПГ-13.05.1/11.2/14 
 
7. Број на деловниот субјект -  6681085 
  
8. Единствен даночен број - 4080011519693 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување во краен случај 
со природен гас. 

Како снабдување во краен случај со природен гас, во 
смисла на оваа лиценца се смета снабдување на потрошу-
вачите во Република Македонија, приклчени на системот 
за пренос или дистрибуција на природен гас кои не склу-
чиле договор со некој од снабдувачите со природен гас 
или ако нивните дотогашни снабдувачи престанале да ги 
исполнуваат обврските од договорите за снабдување. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност снабдување во краен случај со 

природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
склучување на соодветни договори за купување и про-
дажба на природен гас и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет и други услу-
ги од операторите на преносниот и дистрибутивниот 
систем, по цени и тарифи одобрени и претходно обја-
вени од Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија. 
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11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност снабдување во краен случај со 

природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши на це-
лата територија на Република Македонија. 

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

природен гас согласно купопродажните договори;  
- обезбеди потребен преносен и/или дистрибутивен 

капацитет и други услуги од операторите на преносни-
от и дистрибутивниот систем, по цени и тарифи одоб-
рени и претходно објавени од Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Македонија;  

- им фактурира на своите потрошувачи за испорача-
ниот природен гас и услуги согласно Тарифниот сис-
тем за продажба на природен гас на потрошувачите 
што се снабдуваат преку него, врз основа на извршени 
мерења од страна на соодвтните мрежни оператори, а 
во согласност со Правилата за снабдување во краен 
случај и соодветните Мрежни правила;  

- изготвува биланси за потребите на своите потро-
шувачи и ги доставува до операторите на преносните 
и/или дистрибутивните системи, во согласно со соод-
ветните Мрежни правила; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 
и правилата за пазарот на природен гас во однос на до-
верливоста и обемот на снабдување, со цел да се ис-
полнат обврските кон потрошувачите како и да ги ис-
полни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени 
со пазарните правила;  

- доставува до операторот на пазарот на природен 
гас податоци за трансакциите и плановите за потрошу-
вачката на природен гас за своите потрошувачи неоп-
ходни за пресметка на неурамнотежувањата, во соглас-
ност со пазарните правила, мрежните правила за пре-
нос и мрежните правила за дистрибуција;  

- ги плати набавените количини на природен гас, 
како и закупените капацитети и соодветните регулира-
ни услуги од операторите на преносниот систем и/или 
на дистрибутивните системи и операторот на пазарот 
на природен гас;  

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 
по нејзино барање и во определен рок, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловните актив-
ности;  

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабду-
вање во краен случај со природен гас, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа;  

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 
енергетска дејност снадбување во краен случај со при-
роден гас;  

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-
циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-
муникација со потрошувачите.  

 
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

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

бено треба да содржи: 

- опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината и 

- комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива.  

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да  доставува: 

- информации за испорачаните количини на приро-

ден гас, согласно договорите за снабдување во краен 

случај со природен гас, склучени со потрошувачи. 

- месечни извештаи за набавени и продадени коли-

чини на природен гас, согласно Табелата 1, која е сос-

тавен дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 

16. Обврска за овозможување на непосреден 

увид во документацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата,  во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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