5 март 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

572.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Ново Село 1 - Општина Маврово и Ростуша.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 5тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Ново Село 1, востановен според Законот за премер
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ”
бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-3324/1
3 март 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________

573.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Кичево 7 - Општина Кичево.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 10тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Кичево 7, востановен според Законот за премер и
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ”
бр.34/72 и 13/78).
Бр. 09-3325/1
3 март 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________

574.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Куново - Општина
Гостивар.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 5тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 32 - Стр. 3

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Куново, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр.
34/72 и 13/78).
Бр. 09-3326/1
3 март 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
575.
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот за
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006,
36/2007 и 106/2008) и Правилникот за условите, начинот
и постапката за издавање, менување, продолжување и
одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 31/09) Регулаторната
комисија за енергетика на Република Македонија на
седницата одржана на 3.03.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото со ограничена одговорност основано од едно лице, ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје му сe
издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со електрична
енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“
Бр. 02-455/1
3 март 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво со ограничена одговорност основано од
едно лице, ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје ул. „11 Октомври“ бр. 9, Центар, 1000 Скопје, Република Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
03 март 2010 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
03 март 2020 година
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6. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ - 48.10.1/10
7. Број на деловниот субјект – 6548474
8. Единствен даночен број – 4080009508269
9. 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 произведена во Република Македонија и/или странство, заради натамошна продажба на квалификувани потрошувачи, регулираниот производител на електрична
енергија, снабдувачот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало, други трговци или извоз.
Носителот на лиценца за трговија со електрична
енергија обезбедува доволен преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со
применливата тарифа, правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос на електрична
енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, за количините на електричната енергија и/или моќност која се обврзал да ја испорача на
квалификувани потрошувачи, регулираниот производител на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало,
други трговци или извоз.
10. 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 или дистрибутивен капацитет.
11. 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.
12. Општи обврски за 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 согласност со применливата тарифа, правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, за количините на електрична енергија
и/или моќност кои се обврзал да ги испорача;
- работи во согласност со прави¬лата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
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- обезбеди исполнување на условите за квалитет на
електрична енергија која што ја испорачува, согласно
со пропишаните норми за квалитет и склучените договори;
- ги исполни барањата за финансиски гаранции утврдени од страна на операторот на пазарот на електрична
енергија во однос на договорените трансакции;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија и за обезбедениот преносен и
дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно склучените договори;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за трансакциите и деловните активности во
врска со увозот и извозот на електрична енергија во и
од Република Македонија;
- 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
- работи во согласност со мрежните правила за пренос на електрична енергија, мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и правилата за пазар
на електрична енергија, како и техничките нормативи и
стандарди за работа на системот за пренос и системот
за дистрибуција на електрична енергија;
- работи во согласност со правилниците и другите
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а
особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање
нa лиценци за вршење на енергетски дејности.
13. 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.
14. 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 податоци за количините на електричната енергија и големината на моќноста, податоци за субјектите од кои е набавена и на кои е продадена електричната енергија, како и податоци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги, во текот на извештајната година, за секој
месец поодделно.
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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 набавените и испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните
договори, согласно Табела 1 која е составен 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 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 условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање нa лиценци за вршење на енергетски дејности.
17. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Правилникот за
условите, начинот и постапката за издавање, менување,
продолжување и одземање нa лиценци за вршење на
енергетски дејности.
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АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ
ОБВИНИТЕЛИ
576.
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 1 од Законот за
Академија за обука на судии и јавни обвинители
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
13/2006) и член 94 од Статутот на Академијата за обука на судии и јавни обвинители („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 99/2006), Управниот одбор
на Академијата, на седницата одржана на 22.02.2010
година, го усвои следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА ТЕКОТ И НАЧИНОТ НА ОДВИВАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД ПОЧЕТНАТА ОБУКА, ЗА
ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА
СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ И ЗА МЕНТОРИТЕ
I. ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се уредуваат правилата за траењето, статусот, правата и обврските на учесниците во
практичната обука (во натамошниот текст: учесници) и
на менторите, критериумите и елементите за вреднување на успехот и оценувањето на учесниците, водењето
на евиденцијата во текот на практичниот дел од почетната обука (во натамошниот текст: практична обука),
согласно со програмата за практична обука, а врз основа на начелата за јавност и информираност за работењето на Академијата.
II. ПРАКТИЧНА ОБУКА
Содржина и траење на практичната обука

18. 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 условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање нa лиценци
за вршење на енергетски дејности.

Член 2
Практичната обука се спроведува под насоки и
упатства на менторите – судии и јавни обвинители, по
правило во судовите и јавните обвинителства, но во
еден дел може да се спроведува и во други правосудни
органи, институции и организации чија дејност е поврзана со извршувањето на судиската и обвинителската
функција.
Практичната обука за учесниците започнува по завршување на теоретската настава во тековната година
и трае 10 месеци, а конкретното времетраење на секој
сегмент од практичната обука е дадено во недели и
определено со Програмата за практична обука.
Последниот месец од практичната обука, учесникот
се подготвува за полагање и го полага завршниот испит.
Подготовката за полагање на завршниот испит од
претходниот став на овој член може да се состои од
следниве активности:
- дополнителни часови од поодделни предмети и
области од теоретската и практичната обука,
- вежби,
- консултации со поодделни едукатори и ментори,
- симулирани судења, и
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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.

Бр. 16 - Стр. 47

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

