
 

Врз основа на член 22, став 1 алинеа 16 и член 41 од Законот за енергетика („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 16/11 и бр. 136/11) и член 20, 21 и 22 од Правилникот за лиценци за вршење 

енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и бр.207/16), 

Акционерското друштво МАКСТИЛ –Скопје со седиште на ул. 16та Македонска Бригада бр. 18, Гази Баба, 

Скопје, го објавува следното  

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Се известува јавноста дека АД „МАКСТИЛ“-Скопје на ден 27.02.2018 година достави Барање за 

издавање лиценца за трговија со електрична енергија до Регулаторна Комисија за енергетика на 

Република Македонија заверено со архивски број УП1 бр 12-10/18. 

Назив на барателот: 
Акционерско друштво Макстил – Скопје 
Ул. 16та Македонска бригада бр 18, општина Гази Баба, Скопје. 

Вид на енергетска дејност: 

Трговија со електрична енергија. 

Подрачје каде ќе се врши дејноста: 

Дејноста ќе се врши во управната зграда на Челичарница со КП 2232, деловен објект бр 27 влез 1, спрат 

2, канцеларија бр.203. 

Опис на начинот, објектите и средствата за вршење на дејноста: 

Енергетската дејност, трговија со електрична енергија , ќе ја вршиме преку склучување на договори за 

набавка и испорака на електрична енергија во земјата и странство, договори со операторите за пренос и 

дистрибуција и системски услуги, како и за сопствени потреби. 

Времетраење на лиценцата: 

Лиценцата е со времетраење од 10 (десет) години. 

Начин и краен рок за доставување на предлози, мислења и сугестии во врска со Барањето за 

издавање на лиценца: 

Заинтересираните физички и правни лица можат по писмен пат да достават до Регулаторна комисија 

мислења и предлози во врска со барањето во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето на 

Известувањето за барањето во дневниот печат. 

Адреса на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија: 

Ул. Македонија бр.25, палата Лазар Поп-Трајков, 6ти кат, 1000 Скопје, Република Македонија. 

АД Макстил- Скопје 

Иван Бановски, Генерален директор 

_______________________ 


