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3347. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 
36/2007, 106/2008), Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија на седницата одржана 
на 22 декември 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТ-
РИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ  

НА МАЛО 
 
1. На Aкционерското друштво за производство на 

електрична енергија „Електрани на Македонија“, во 
државна сопственост – Скопје му сe издава лиценца за 
вршење на енергетската дејност снабдување со еле-
ктрична енергија на тарифни потрошувачи на мало.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност снабдување со 
електрична енергија на мало се утврдени во Прилог 1, 
„Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување 
со електрична енергија на мало“ кој што е составен дел 
на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
         Бр. 02- 2188/1                                           
 22 декември 2008 година                    Претседател,  
             Скопје                      Славе Ивановски, с.р. 

 
 
 
ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУ-
ВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ 

ПОТРОШУВАЧИ НА МАЛО 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
АД Електрани на Македонија, во државна сопстве-

ност, Скопје ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје, Ре-
публика Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Снабдување со електрична енергија на тарифни по-

трошувачи на мало. 
 
3. Датум на издавање на лиценцата  
22 декември 2008 година. 
 
4. Временски период на важење на лиценцата   
10 години. 
 
5. Датум до кога важи лиценцата  
22 декември 2018 година. 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 32.08.1/08. 
 
7. Број на деловниот субјект: 6023754. 
 
8. Единствен даночен број: 4030005560757. 

9. Вид и обем на енергетската  дејност што се врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност снабдување со 
електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало 
како дејност со која носителот на лиценцата треба да 
обезбеди јавна услуга, правата и обврските на АД 
ЕЛЕМ – Скопје (во понатамошниот текст: носител на 
лиценца), како и неговото учество на пазарот на еле-
ктрична енергија.  

Како енергетска дејност снабдување со електрична 
енергија на тарифни потрошувачи на мало, во смисла 
на оваа лиценца, се смета купување на моќност и еле-
ктрична енергија од регулираниот производител на 
електрична енергија, други производители на еле-
ктрична енергија, трговци со електрична енергија и од 
дистрибуираните производители на електрична енерги-
ја како и потребен преносен и дистрибутивен капаци-
тет и регулирани услуги, и продажба за потребите на 
тарифните потрошувачи на електрична енергија прик-
лучени на дистрибутивната мрежа на подрачјето опре-
делено во точка 10 на оваа лиценца, по цени одобрени 
и објавени од Регулаторната комисија за енергетика.   

 
10. Подрачје на вршење на енергетската дејност  
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата ја врши енергет-
ската дејност снабдување со електрична енергија на та-
рифни потрошувачи на мало приклучени на дисатрибу-
тивната мрежа на подрачјето на индустрискиот комп-
лекс на поранешната „Рудници и Железарница – Скоп-
је“, Општина Бутел и Општина Гази Баба. 

 
11. Објекти преку кои се врши енергетската деј-

ност  
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи на мало, преку системот за дистрибуција 
на електрична енергија во сопственост на АД ЕЛЕМ. 

 
12. Право на пристап и користење на системот за 

дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на лиценцата има право на пристап и ко-

ристење на системот за дистрибуција на електрична 
енергија заради непречено вршeње на енергетската деј-
ност, во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и врз основа на соодветните Мрежни правила за 
дистрибуција на електрична енергија, одобрени од 
страна на Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
13. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува Мрежните правила за пренос, Пазар-
ните правила, соодветните Мрежни правила за дистри-
буција, правилниците и другите прописи кои ги пропи-
шува или одобрува Регулаторната комисија за енерге-
тика во согласност со закон; 

- обезбеди сигурно, безбедно и континуирано снаб-
дување со моќност и електрична енергија; 
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- склучува договори за снабдување со електрична 
енергија со тарифните потрошувачи приклучени на си-
стемот за дистрибуција на електрична енергија на по-
драчјето определено во точка 10 на оваа лиценца; 

- изготвува биланси за потребите на тарифните по-
трошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа и ги 
доставува до операторот на пазар на електрична енер-
гија, во согласност со Пазарните правила, Мрежните 
правила за пренос на електрична енергија и соодветни-
те Мрежни правила за дистрибуција; 

- врши фактурирање на испорачаната електрична 
енергија и моќност, согласно со соодветниот Тарифен 
систем за продажба на електрична енергија врз основа 
на извршените мерења. 

 
14. Набавка на електрична енергија за потребите 

на тарифните потрошувачи на мало  
Носителот на лиценцата за потребите на тарифните 

потрошувачи на електрична енергија приклучени на 
дистрибутивната мрежа на подрачјето определено во 
точка 10 на оваа лиценца: 

- купува моќност и електрична енергија од регули-
раниот производител на електрична енергија, други 
производители на електрична енергија, трговци со еле-
ктрична енергија и од дистрибуираните производители 
на електрична енергија, како и потребен преносен и ди-
стрибутивен капацитет и регулирани услуги, по цени 
одобрени и објавени од Регулаторната комисија за 
енергетика; 

- може да набави електрична моќност и енергија 
од други производители на електрична енергија и/или 
трговци со електрична енергија, само ако пазарните 
услови и цени се поповолни од условите и цените 
утврдени за регулираниот производител на електрич-
на енергија, на јасно дефиниран транспарентен и не-
дискриминаторен начин кој ќе гарантира еднаков 
пристап на сите домашни и странски правни лица. 
Оваа набавка треба да биде одобрена од Регулатор-
ната комисија за енергетика. 

 
15.  Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на електроенергетскиот систем, опе-
раторот на пазарот на електрична енергија, операторот 
на дистрибутивниот систем на подрачјето определено 
во точка 10 на оваа лиценца, како и на регулираниот 
производител, односно на другите производители и тр-
говци од кои набавува моќност и електрична  енергија, 
сите потребни податоци и информации кои се неопход-
ни за извршувањето на нивните обврски утврдени во 
законите, другите прописи и лиценците. 

 
16. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на 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; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи.   

17. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност снабдување со електрична енерги-
ја на тарифни потрошувачи на мало ги добива од сите 
учесници на пазарот на електрична енергија и од та-
рифните потрошувачи на електрична енергија приклу-
чени на среднонапонската мрежа на подрачјето опреде-
лено во точка 10 на оваа лиценца.  

 
18. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај 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 годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. вкупни количини на набавена електрична енерги-

ја, моќност и регулирани услуги, по извори на набавки 
утврдени во точка 14 на оваа лиценца, во точките на 
прием во системот за дистрибуција на електрична 
енергија; 

2. количини на предадена електрична енергија по 
напонско ниво и број на потрошувачи за секоја катего-
рија, група, односно подгрупа на тарифни потрошува-
чи; 

3. вкупна количина на испорачана активна еле-
ктрична енергија по тарифни ставови, вкупно ангажи-
рана моќност, вкупна количина на реактивна електрич-
на енергија и фактор на моќност за секоја категорија, 
група, односно подгрупа на тарифни потрошувачи;  

4. финансиски извештај за енергетската дејност, со-
ставен 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 сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
5. преглед на фактурирани и реализирани продажби 

на електрична енергија за секоја категорија, група, од-
носно подгрупа на тарифни потрошувачи согласно со-
одветниот Тарифен систем за продажба на електрична 
енергија;  

6. преземени мерки во текот на претходната година 
за: 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-
ради ефикасно, доверливо и квалитетно вршење на 
енергетската дејност, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, безбедно и 
континуирано снабдување со моќност, електрична 
енергија и регулирани услуги, 

- вршење на енергетската дејност во услови на 
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
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7. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност;  

8. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли; 

9. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

10. реализација на обврската за информирање на 
потрошувачите и превземени мерки за подобрување на 
квалитетот на услугата. 

 
19. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за вкупни количини на набавена 
електрична енергија, моќност и системски услуги, по 
извор на набавка утврдена во точка 14 на оваа лиценца, 
во точките на прием во системот за дистрибуција на 
електрична енергија; 

- количини на предадена електрична енергија по на-
понско ниво и број на потрошувачи за секоја категори-
ја, група, односно подгрупа на тарифни потрошувачи; 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за вкупна количина на испорачана 
активна електрична енергија по тарифни ставови, вкуп-
но ангажирана моќност, вкупна количина на реактивна 
електрична енергија и фактор на моќност за секоја ка-
тегорија, група, односно подгрупа на тарифни потро-
шувачи; 

- месечни и квартални прегледи на фактурирани 
продажби на електрична енергија за секоја категорија, 
група, односно подгрупа на тарифни потрошувачи сог-
ласно со соодветниот Тарифен систем за продажба на 
електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност снабдување со еле-
ктрична енергија на тарифни потрошувачи на мало; 

- договори во врска со вршењето на енергетската 
дејност снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи на мало кои што ги склучил со други но-
сители на лиценци за вршење на енергетска дејност, 
како и со тарифните потрошувачи на електрична енер-
гија приклучени на среднонапонската мрежа на по-
драчјето определено во точка 10 на оваа лиценца.  

 
20. Бизнис план 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца, да из-
готви и да достави до Регулаторната комисија за енер-
гетика заради одобрување, бизнис план кој особено со-
држи: 

- проекција на потребите од електрична енергија и 
моќност за тарифните потрошувачи приклучени на си-
стемот за дистрибуција на електрична енергија на по-

драчјето определено од точка 10 на оваа лиценца, за се-
која категорија, група, односно подгрупа на тарифни 
потрошувачи, поодделно, за тековната година; 

- начин на спроведување на проекцијата за снабду-
вање со моќност и електрична енергија; 

- учеството на пазарот на електрична енергија; 
- мерки за обезбедување на сигурноста во снабдува-

њето. 
 
21.  Цени за електрична енергија  
Носителот на лиценцата е должен испорачаната 

електричната енергија до тарифните потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на електрична 
енергија на подрачјето определено од точка 10 на оваа 
лиценца, да ја наплатува по цени согласно соодветниот 
Тарифен систем за продажба на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен цените за еле-
ктрична енергија да ги објавува на својата веб страна. 

 
22. Обврска за овозможување на непосреден 

увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен, по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, пристап 
до деловните простории, средствата и опремата по-
требни за вршењето на енергетската дејност, во соглас-
ност со Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
23.  Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди ква-

литетна услуга, согласно со пропишаните услови за 
снабдување со електрична енергија и да врши постојан 
мониторинг на квалитетот на услугата снабдување со 
електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало, 
за што на секои три месеци ја известува Регулаторната 
комисија за енергетика, операторот на електроенергет-
скиот систем, операторот на пазарот на електрична 
енергија и операторот на дистрибутивниот систем на 
подрачјето определено во точка 10 на оваа лиценца. 

 
24. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 
се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
25. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности.  
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200. 
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 197 од За-
конот 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 сед-
ницата одржана на 6 февруари 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ  
ПОТРОШУВАЧИ 

 
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергети-

ка на Република Македонија бр. 02-2188/1 од 22 декем-
ври 2008 година за издавање на лиценца за вршење на 
енергетска дејност снабдување со електрична енергија 
на тарифни потрошувачи на мало на Акционерското 
друштво за производство на електрична енергија 
„Електрани на Македонија“, во државна сопственост - 
Скопје, улица 11 Октомври бр. 9, Скопје, Република 
Македонија, со скратен назив: АД ЕЛЕМ - Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
161/08), се менува по службена должност, заради усог-
ласување со член 197 од Законот за енергетика и член 
44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за снабдување со електрична енергија на тарифни пот-
рошувачи се утврдени во пречистениот текст на При-
лог 1 „Лиценца за вршење на енергетска дејност снаб-
дување со електрична енергија на тарифни потрошува-
чи“ кој што е составен дел на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
УП1 бр. 12-19/17  

6 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 

ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБ-

ДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА  
ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Акционерско друштво за производство на елек-

трична енергија „Електрани на Македонија“, во држав-
на сопственост - Скопје, улица 11 Октомври бр. 9, 
Скопје, Република Македонија, со скратен назив: АД 
ЕЛЕМ - Скопје. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Снабдување со електрична енергија на тарифни 

потрошувачи.  
 
3. Датум на издавање на лиценцата  
22 декември 2008 година 

4. Датум до кога важи лиценцата  
22 декември 2018 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 32.08.1/08.2/17 
 
6. Број на деловниот субјект - 6023754 
 
7. Единствен даночен број – 4030005560757 
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 
енергија на тарифни потрошувачи. 

Како снабдување со електрична енергија на тари-
фни потрошувачи во смисла на оваа лиценца, се смета 
набавка на електрична енергија која што ја врши овој 
снабдувач за потребите на домаќинствата и малите 
потрошувачи кои што ќе се снабдуваат со електрична 
енергија од снабдувачот на електрична енергија на та-
рифни потрошувачи.  

 
9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 
Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
склучување на договори за купување на електрична 
енергија со регулираниот производител, преку склучу-
вање на договори за снабдување со електрична енерги-
ја на тарифните потрошувачи од точка 8 став 2 на оваа 
лиценца и преку склучување договори за закупување 
на преносен и/или дистрибутивен капацитет како и па-
зарни услуги со операторот на соодветниот систем од-
носно пазар.   

       
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата ја врши енергет-
ската дејност снабдување со електрична енергија на та-
рифни потрошувачи приклучени на дистрибутивната 
мрежа на подрачјето на индустрискиот комплекс на по-
ранешната „Рудници и Железарница - Скопје“, Општи-
на Бутел и Општина Гази Баба. 

                                                                              
11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- набави електрична енергија за потребите на дома-

ќинствата и малите потрошувачи по цени за набавка и 
соодветните договори од производителот на електрич-
на енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска 
да обезбеди јавна услуга, одобрени од Регулаторната 
комисија за енергетика; 

- набави електрична енергија на пазарот на елек-
трична енергија по пазарни цени, ако: 

1) пазарните услови и цени се поповолни од усло-
вите и цените утврдени за производителот на електрич-
на енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска 
да обезбеди јавна услуга; или 

2) во определени периоди електричната енергија 
произведена од производителот на електрична енергија 
на кој во лиценцата му е утврдена обврска да обезбеди 
јавна услуга не е доволна за задоволување на потреби-
те од електрична енергија на домаќинствата и малите 
потрошувачи, 
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- достави до Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија на одобрување Правила за 
набавка на електрична енергија на оворен пазар за на-
бавките од точка 11, алинеја 2 од оваа Лиценца, кои 
што ги содржат условите, начинот и постапката на на-
бавките, засновани на транспарентни и недискримина-
торни начела; 

- обезбеди, за потребите на своите потрошувачи, 
потребен преносен и/или дистрибутивен капацитет, ка-
ко и услуги од операторот на пазарот на електрична 
енергија;  

- им фактурира на своите потрошувачи за испорача-
ната електрична енергија и обезбедени услуги, во сог-
ласност со Тарифниот систем за продажба на електрич-
на енергија на домаќинствата и малите потрошувачи; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 
енергија податоци за трансакциите, односно договори-
те и биланси за потребите од електрична енергија на 
своите потрошувачи неопходни за пресметка на неу-
рамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, 
мрежните правила за пренос и мрежните правила за 
дистрибуција; 

- превземе балансна одговорност за домаќинствата 
и малите потрошувачи кои што ги снабдува со елек-
трична енергија; 

- работи во согласност со Правилата за снабдување 
на тарифни потрошувачи со електрична енергија и 
Правилата за пазар на електричната енергија во однос 
на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се 
исполнат обврските кон купувачите како и да ги испол-
ни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени со 
пазарните правила; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 
енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-
рошувачката на електрична енергија за своите потро-
шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-
њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 
правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-
ција; 

- ги плати набавените количини на електрична 
енергија, како и закупените капацитети и соодветните 
регулирани услуги од операторите на електропренос-
ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-
раторот на пазарот на електрична енергија; 

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

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 
по нејзино барање и во определен рок, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловните активности 
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-
риторијата на Република Македонија, работи во сог-
ласност со законите, другите прописи и општи акти на 
Република Македонија; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 
енергетска дејност снадбување со електрична енергија 
на тарифни потрошувачи; 

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

         
12. 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 рабо-
тењето, како и паричните текови на претпријатието; ка-
ко и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

комисија за енергетика на Република македонија нај-
доцна до 10 март во тековната година да доставува Го-
дишен 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, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки 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 снабдување со елек-
трична енергија на тарифни потрошувачи; како и 

- други промени во работењето во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

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. 

 
16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
17. 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.  


