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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

222. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеjа 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-

лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1  

од Законот за помилување ("Службен весник на Репуб-

лика Македонија" бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот 

на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

 

I 

Извршувањето на изречената казна затвор му се за-

мени со условна осуда за време од 1 година на осуде-

ното лице: 

1. ОЛИВЕР МЕТОДИ ТАНЕВСКИ од Кочани, во 

траење од 3 месеци  

 

II 

Извршувањето на неиздржаниот дел од казната зат-

вор му се замени со условна осуда за време од 2 години 

на осуденото лице: 

1. КОЛЕ ПЕТАР ТАЛЕВСКИ од Битола, во траење 

од 7 месеци и 23 дена 

 

III 

Извршувањето на изречената казна затвор му се за-

мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-

ното лице: 

1. ЗОРАНЧО ЦВЕТАН ЛАЗАРЕВСКИ од с.Ивање-

вци, во траење од 1 година 

 

IV 

Делумно се ослободува од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осуденото лице: 

1. НАЗИМ ИМЕР ФЕЈЗУЛАИ од Скопје, во траење 

од 3 месеци  

  Стр. 
233. Одлука за менување на лиценца за 

вршење на енергетска дејност трго-
вија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и го-
рива за транспорт - трговија на го-
лемо со Еуросупер БС 95, Еуроди-
зел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и Ма-
зут (М-1) ............................................... 29 

234. Одлука  за менување на лиценца за 
вршење на енергетска дејност  тр-
говија со нафта и нафтени деривати 
и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се 
користат за транспорт со биогорива .. 30 

 Огласен дел ......................................... 1-64 

 

V 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 08-83/1  Претседател 

24 јануари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

223. 

Врз основа на член 40 став (9) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 

53/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 15.1.2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 

НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

АКТИВНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ОБЛАСТА 

НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за висината на надоместоци за спрове-

дување на активности од јавен интерес од областа на 

здравствена заштита на животните („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 2/16, 115/16, 223/16 и 

27/18), прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови прилози 

1 и 2 кои се составен дел на оваа одлука. 

 

Член 2 

Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 45-206/1 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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224. 
Врз основа на член 383 став (1) точка (4) од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14,  88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 
120/18), Владата на Република Македонија, во својство 
на Собрание на Акционерското друштво за производ-
ство на електрична енергија, Електрани на Македонија, 
во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана 
на 4.9.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ 
ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 
ЕЛЕКТРАНИ  НА  МАКЕДОНИЈА,  ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, ЗА 2016 ГОДИНА 
 

Член 1 
На д-р Ристо Ачкоски, претседател на Надзорен од-

бор, не се одобрува работењето како член на Надзорни-
от одбор на Акционерското друштво за производство 
на електрична енергија, Електрани на Македонија, во 
државна сопственост, Скопје за период од 1.1.2016 до 
31.12.2016 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-935/4 Претседател на Владата 

4 септември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
225. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1 
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА 
ПЕКОМ-ИНЖИНЕРИНГ УВОЗ - ИЗВОЗ ДООЕЛ 
ШТИП  НА ЛОКАЛИТЕТОТ “МЕРИТЕ“ ОПШТИНА 

ШТИП 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – 
термоминерална вода на локалитетот “Мерите“ општи-
на Штип на Друштвото за производство и трговија ПЕ-
КОМ-ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Штип, сог-
ласно Одлуката за започнување на постапка за доделу-
вање на концесии за детални геолошки истражувања на 
минерални суровини бр. 44-3104/1 од 12.06.2018 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.111/18). 

2. Друштвото за производство и трговија ПЕКОМ-
ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Штип достави по-
нуда со број 00000253 на 22.10.2018 година. 

3. Друштвото за производство и трговија ПЕКОМ-
ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Штип ги исполни 
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската до-
кументација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство и трговија ПЕ-
КОМ-ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Штип се до-
делува концесија за детални геолошки истражувања на 
минералната суровина – термоминерална вода на лока-
литетот “Мерите“ општина Штип, со површина на 
простор на концесија за детални геолошки истражува-
ња дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките се дефинирани со координати како е 
дадено во табелите, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
1 7598720 4622915 
2 7598930 4622876 
3 7599072 4622759 
4 7598905 4623066 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.031490 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 76.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок  од 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 44-10755/1 Заменик на претседателот 

25 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

226. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1 
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2018 го-
дина, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ТРГОВСКО-
ТО ДРУШТВО ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА МОТОРНИ 
ВОЗИЛА, ПРОМЕТ, ТРАНСПОРТ И ТУРИЗАМ 
ОТЉАНАЦ ЗВОНКО ДООЕЛ КУМАНОВО НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ  “ОРЛОВЕЦ“  ОПШТИНА   КУМАНОВО 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – пе-
сок и чакал на локалитетот “Орловец“ општина Кума-
ново на Трговското друштво за одржување на моторни 
возила, промет, транспорт и туризам ОТЉАНАЦ Звон-
ко ДООЕЛ Куманово, согласно Одлуката за започнува-
ње на постапка за доделување на концесии за детални 
геолошки истражувања на минерални суровини бр. 44-
2477/1 од 29.05.2018 (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.101/18). 

2. Трговското друштво за одржување на моторни 
возила, промет, транспорт и туризам ОТЉАНАЦ Звон-
ко ДООЕЛ Куманово достави понуда со број 00000251 
на 22.10.2018 година. 

3. Трговското друштво за одржување на моторни 
возила, промет, транспорт и туризам ОТЉАНАЦ Звон-
ко ДООЕЛ Куманово ги исполни условите содржани 
во Јавниот повик и Тендерската документација и дос-
тави најповолна понуда. 

4. На Трговското друштво за одржување на мотор-
ни возила, промет, транспорт и туризам ОТЉАНАЦ 
Звонко ДООЕЛ Куманово се доделува концесија за де-
тални геолошки истражувања на минералната суровина 
– песок и чакал на локалитетот “Орловец“ општина Ку-
маново, со површина на простор на концесија за детал-
ни геолошки истражувања дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките се дефинира-
ни со координати како е дадено во табелите, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
1 7569061 4662672 
2 7569023 4662659 
3 7568973 4662579 
4 7568933 4662592 
5 7568941 4662623 
6 7568986 4662756 
7 7569066 4662930 
8 7569117 4662918 
9 7569070 4662768 

10 7569067 4662738 
11 7569071 4662695 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.024944 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 71.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок  од 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 44-10755/2 Заменик на претседателот 

25 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

227. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1 
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2018 го-
дина, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ТУЛАРСКА ГЛИНА НА ДРУШ-
ТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УС-
ЛУГИ ГОКО-КАР ДООЕЛ ВИНИЦА НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ “ШИРИНАТА“ С.ЛАКИ ОПШТИНА  

ВИНИЦА 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – ту-
ларска глина на локалитетот “Ширината“ с.Лаки оп-
штина Виница на Друштвото за производство, трговија 
и услуги ГОКО-КАР ДООЕЛ Виница, согласно Одлу-
ката за започнување на постапка за доделување на 
концесии за детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини бр. 44-3104/1 од 12.06.2018 (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр.111/18). 

2. Друштвото за производство, трговија и услуги 
ГОКО-КАР ДООЕЛ Виница достави понуда со број 
00000248 на 22.10.2018 година. 

3. Друштвото за производство, трговија и услуги 
ГОКО-КАР ДООЕЛ Виница ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација 
и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ГОКО-КАР ДООЕЛ Виница се доделува концесија за 
детални геолошки истражувања на минералната суро-
вина – туларска глина на локалитетот “Ширината“ 
с.Лаки општина Виница, со површина на простор на 
концесија за детални геолошки истражувања дефини-
ран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките се дефинирани со координати како е дадено во 
табелите, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 

1 7638664 4629923 
2 7638823 4629713 

3 7638888 4629651 
4 7638851 4629638 
5 7638870 4629574 
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6 7638863 4629558 
7 7638763 4629556 

8 7638758 4629640 
9 7638721 4629673 

10 7638697 4629660 
11 7638612 4629702 
12 7638547 4629704 

13 7638541 4629717 
14 7638488 4629711 
15 7638466 4629801 
16 7638472 4629826 

17 7638570 4629836 
18 7638563 4629915 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.069814 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 66.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок  од 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 44-10755/3 Заменик на претседателот 

25 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

228. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1 
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2018 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА 
ПЕКОМ-ИНЖИНЕРИНГ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ 
ШТИП НА ЛОКАЛИТЕТОТ “МЕРИТЕ“ ОПШТИНА  

ШТИП 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – 
термоминерална вода на локалитетот “Мерите“ општи-

на Штип на Друштвото за производство и трговија ПЕ-
КОМ-ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Штип, сог-
ласно Одлуката за започнување на постапка за доделу-
вање на концесии за детални геолошки истражувања на 
минерални суровини бр. 44-3104/1 од 12.06.2018 
(“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.111/18). 

2. Друштвото за производство и трговија ПЕКОМ-
ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Штип достави по-
нуда со број 00000253 на 22.10.2018 година. 

3. Друштвото за производство и трговија ПЕКОМ-
ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Штип ги исполни 
условите содржани во Јавниот повик и Тендерската до-
кументација и достави најповолна понуда. 

4. На Друштвото за производство и трговија ПЕ-
КОМ-ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Штип се до-
делува концесија за детални геолошки истражувања на 
минералната суровина – термоминерална вода на лока-
литетот “Мерите“ општина Штип, со површина на 
простор на концесија за детални геолошки истражува-
ња дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките се дефинирани со координати како е 
дадено во табелите, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата X 

1 7598720 4622915 
2 7598930 4622876 
3 7599072 4622759 
4 7598905 4623066 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.031490 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 76.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок  од 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 44-10755/4 Заменик на претседателот 

25 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

229. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 35 став 1 
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2018 го-
дина, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ГЛИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕ-
РИЈАЛИ ЕЛЕНИЦА СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ  “С.РАБОРЦИ“ ОПШТИНА СТРУМИЦА 

 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални 

геолошки истражувања на минералната суровина – 
глина на локалитетот “с.Раборци“ општина Струмица 
на Акционерското друштво индустрија за градежни ма-
теријали ЕЛЕНИЦА Струмица, согласно Одлуката за 
започнување на постапка за доделување на концесии за 
детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни бр. 44-4871/1 од 05.06.2018 (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.109/18). 

2. Акционерското друштво индустрија за градежни 
материјали ЕЛЕНИЦА Струмица достави понуда со 
број 00000249 на 22.10.2018 година. 

3. Акционерското друштво индустрија за градежни 
материјали ЕЛЕНИЦА Струмица ги исполни условите 
содржани во Јавниот повик и Тендерската документа-
ција и достави најповолна понуда. 

4. На Акционерското друштво индустрија за гра-
дежни материјали ЕЛЕНИЦА Струмица се доделува 
концесија за детални геолошки истражувања на мине-
ралната суровина – глина на локалитетот “с.Раборци“ 
општина Струмица, со површина на простор на конце-
сија за детални геолошки истражувања дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките се 
дефинирани со координати како е дадено во табелите, 
и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
1 7633752 4585155 
2 7634117 4585126 
3 7634091 4585204 
4 7633958 4585823 
5 7633822 4585783 
6 7633848 4585891 
7 7633651 4585891 
8 7633651 4585348 

 
5. Површината на просторот на концесијата за де-

тални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлу-
ка изнесува P= 0.258875 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања во износ од 72.000,00 денари 
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го пла-
ти во рок од седум дена пред денот на склучувањето на 
Договорот за концесија. 

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок  од 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука.  

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија.  

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.  

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

 
Бр. 44-10755/5 Заменик на претседателот 

25 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
__________ 

230. 
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 2 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 25.12.2018 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ  
ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕ-
СИИ  ЗА ДЕТАЛНИ  ГЕОЛОШКИ  ИСТРАЖУВАЊА  

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесии за  детални геолошки истражувања 
на минерални суровини на локалитетите: 

- “Долно Поле“ с.Прибачево општина Кочани, за 
минерална суровина – песок и чакал и 

- “Жван“ општина Демир Хисар, минерална сурови-
на – металични минерални суровини, објавени со Јав-
ниот повик за доделување на концесии за детални гео-
лошки истражувања на минерални суровини 7/2018 
(“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.177/18). 

2. Постапката за доделување на концесии за детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини од 
точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за 
објавените локалитети од точка 1 на оваа одлука нема 
ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за 
доставување на понуди. 

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

 
Бр. 44-10755/6 Заменик на претседателот 

25 декември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

231. 
О Б Ј А В А 

 
Одлуката за премин во втора фаза на асоцијација 

меѓу Република Македонија и Европската Заедница и 
нејзините земји членки, согласно членот 5 (3) од Спо-
годбата за стабилизација и асоцијација склучена меѓу 
Европските заедници и нејзините земји - членки од ед-
на страна и Република Македонија од друга страна, до-
несена од страна на Советот за стабилизација и асоци-
јација со размена на писма на 10.7.2018 година и 
26.11.2018 година во Брисел, е влезена во сила на 4 де-
кември 2018 година. 
 

 Министер 
17  јануари 2019 година за надворешни работи, 

Скопје Никола Димитров, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

232. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 236 став (11) од Законот за енергетика (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.96/18) и член 45 

став (5) од Правилникот за лиценци за вршење на енер-

гетски дејности (“Службен весник на Република Маке-

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

по Барањето за  менување на лиценца за вршење на 

енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 

трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ), УП1 

бр.11-42/17 од 05.11.2018 година, на Друштвото за тр-

говија на големо и мало, угостителство и туризам МА-

РИЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз Велес, Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Македонија на седницата одржана на 21 јануари 2019 

година,  донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-

МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 

БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГО-

ВИЈА НА ГОЛЕМО СО ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС  (ТНГ)  

 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-

вија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, био-

горива и горива за транспорт - трговија на големо со 

течен нафтен гас (ТНГ), на Друштвото за трговија на 

големо и мало, угостителство и туризам МАРИЈА ТРЕ-

ИД ДОО увоз-извоз Велес, издадена од Регулаторна 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Македонија со Одлука бр. 02-608/1 од 5.4.2007 година, 

изменета и продолжена со Одлука УП1 бр.11-42/17 од 

06.04.2017 година, со евидентен број “НД - 

10.03.1/07.2/17” (“Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 45/07 и 45/17) се менува по барање на носи-

телот поради намалување на капацитетите за вршење 

на дејноста, и тоа во Прилог 1 од Одлуката, во точка 

10, потточка 1 се менува и гласи: 

“1. Приемот и испораката на нафтениот дериват те-

чен нафтен гас (ТНГ), ќе се врши преку 1 (еден) резер-

воар од 600 м3, на локација Порцеланова бр. 55 Велес, 

КП 2384, Имотен лист 1428, за КО Оризари-вон.г.р. 

сопственост на Друштвото за трговија на големо и 

мало, угостителство и туризам МАРИЈА ТРЕИД ДОО 

увоз-извоз Велес.” 

2. Оваа Одлука е конечна во управната постапка. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија”. 

 

УП1 бр. 11-42/17  

21 јануари 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

233. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 

член 236 став (11) од Законот за енергетика (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.96/18) и член 45 

став (5) од Правилникот за лиценци за вршење на енер-

гетски дејности (“Службен весник на Република Маке-

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

по Барањето за менување на лиценца за вршење на 

енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 

трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, 

Екстра лесно (ЕЛ-1) и Мазут (М-1), УП1 бр.11-95/11 од 

17.12.2018 година, на Друштвото за производство, про-

мет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Македонија на седницата одржана на 21 

јануари 2019 година,  донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-

МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 

БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГО-

ВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУ-

РОДИЗЕЛ БС, ЕКСТРА ЛЕСНО (ЕЛ-1) И МАЗУТ (М-1)  

 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-

вија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, био-

горива и горива за транспорт - трговија на големо со 

Еуросупер БС 95, Еуродизел БС, Екстра лесно (ЕЛ-1) и 

Мазут (М-1), на Друштвото за производство, промет и 

услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, изда-

дена од Регулаторна комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Македонија со Одлука УП1 Бр. 

11-95/11 од 15.02.2012 година, изменета со Одлука 

УП1 бр. 11-95/11 од 05.03.2014 година, изменета со Од-

лука УП1 бр. 11-95-11 од 21.07.2017 година  и измене-

та со Одлука УП1 бр. 11-95/11 од 18.04.2018 година, со 

евидентен број “НД - 37.03.1/12.2/14.2/17.2/18” (“Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 23/12, 46/14, 

99/17 и 73/18), се менува по барање на носителот пора-

ди промена на закупената зафатнина на дел од резерво-

арските капацитети со кои ја вршат дејноста, и тоа: 

- во Прилог 1, точка 10, став 1 зборовите: “како и 2 

резервоара со волумен од по 2500 м³, еден за складира-

ње на Еуродизел БС и еден за складирање на Екстра 

лесно (ЕЛ-1), во сопственост на МАКСТИЛ АД Скопје 

лоцирани на КП 2205 КО Гази Баба, населба Железара” 

се менуваат и гласат: “како и два резервоари од кои 

еден со волумен од 3293 м³ за складирање на Еуроди-

зел БС и еден со волумен од 3097 м³ за складирање на 

Екстра лесно (ЕЛ-1), на локација 16та Македонска бри-

гада бр.18 Скопје, КП 2205, Имотен лист 45134, КО Га-

зи Баба, сопственост на МАКСТИЛ АД Скопје”. 

2. Оваа Одлука е конечна во управната постапка. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија”. 

 

УП1 бр. 11-95/11  

21 јануари 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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234. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17, 

член 45 став (2) и член 236 став (11) од Законот за 
енергетика (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр.96/18) и член 44 и член 45 став (5) од Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(“Службен весник на Република Македонија” 
бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Бара-
њето за менување на лиценца за вршење на енергетска 
дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биого-
рива и мешавина на течни горива од фосилно потекло 
што се користат за транспорт со биогорива, УП1 бр. 
11-147/18 од 16.10.2018 година, на Акционерското 
друштво за продажба и транспорт на нафтени деривати 
АЛОВ АД Гевгелија, како и постапувајќи по службена 
должност, Регулаторната комисија за енергетика и вод-
ни услуги на Република Македонија на седницата од-
ржана на 21 јануари 2019 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА 
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕ-
ШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО 
ПОТЕКЛО ШТО СЕ  КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО  

БИОГОРИВА 
 
1. Лиценцата за вршење на енергетска трговија со 

нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 
течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогорива, на Акционерското друштво за 
продажба и транспорт на нафтени деривати АЛОВ АД 
Гевгелија, издадена од Регулаторна комисија за енерге-
тика и водни услуги на Република Македонија со Од-
лука бр. 02-125/1 од 20.01.2010 година, со евидентен 
број “НД - 15.03.1/10” (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 8/10), се менува по барање на носите-
лот поради промени во називот, седиштето, уредување 
на распределбата на нафтените деривати по резервоари 
и утврдување на правото на сопственост на резервоарите 
и по службена должност поради усогласување обврската 
за доставување на податоци потребни за следење и кон-
трола на пазарот на сурова нафта, нафтени деривати, био-
горива и горива наменети за транспорт, и тоа се менува 
Прилог 1 во целост и е составен дел од оваа Одлука. 

2. Оваа Одлука е конечна во управната постапка. 
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
УП1 бр. 11-147/18  

21 јануари 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

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

НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Акционерско друштво за продажба и транспорт на 

нафтени деривати АЛОВ АД Гевгелија, со седиште на 
ул. Маршал Тито бр. 7-14/ГТЦ, Гевгелија, Република 
Македонија.  

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата  

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-
вати, биогорива и горива за транспорт - трговија на го-
лемо со Еуродизел БС,  Екстра Лесно (ЕЛ-1) и Течен 
нафтен гас (ТНГ). 

 
3. Датум на издавање на лиценцата: 20 јануари 

2010 година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата: 20 јануари 2020 

година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: НД - 

15.03.1/10 
 
7. Единствен матичен број: 6505066 
 
8. Единствен даночен број: 4080009504921 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

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

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 
БС,  Екстра Лесно (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), за-
ради натамошна продажба на трговци, преработувачи 
или потрошувачи во земјата и странство. 

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

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

Приемот и испораката на нафтените деривати ќе ги 
врши преку Складиште за нафтени деривати со 11 ре-
зервоарски капацитети на ул.24 бр.45 Илинден, ИЛ 
3639, КО Илинден, сопственост на Барателот, од кои 
седум резервоарски капацитети од по 100m³ на КП 
1281/1 ќе се користат за складирање на Еуродизел БС, 
два резервоарски капацитети од по 100m³ на КП 1281/1 
ќе се користат за складирање на Екстра лесно (ЕЛ-1) и 
два резервоарски капацитети од по 100m³ на КП 1302/3 
ќе се користат за складирање на Течен нафтен гас 
(ТНГ). 

Носителот на лиценцата е должен во секое време да 
поседува или да има обезбедено право на користење на 
склад во кој се складираат нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт, со капацитет определен со 
прописите со кои се уредува трговијата со нафта, наф-
тени деривати, биогорива и горива за транспорт. 

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

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

тени деривати, биогорива и горива за транспорт - трго-
вија на големо со Еуродизел БС,  Екстра Лесно (ЕЛ-1) 
и Течен нафтен гас (ТНГ), носителот на лиценцата мо-
же да ја врши на територијата на Република Македони-
ја и во странство. 

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

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт, 
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- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитет, 

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

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

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

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

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

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

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

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

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

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

ривати, биогорива и горива за транспорт - Еуродизел 
БС,  Екстра Лесно (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ),  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди 
и 

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

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

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

- заштита при  работа, 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-

гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба; 

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-

тајната година, 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на поодделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност, 

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли, 

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

вештајната година и  

8. бизнис план за тековната година. 

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

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

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-

ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 

во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата, 

увид во целокупната документација на носителот на 

лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на 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 За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  
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