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  Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 3 од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија”  бр. 96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 1 март 2019 година, донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ЛИЦЕНЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Предмет на уредување 

Член 1 

(1) Со овој Правилник за лиценци (во натамошниот текст: Правилник) се уредуваат:  

1) условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување, пренесување, 
суспендирање, одземање или престанување на важење на лиценците за вршење на 
енергетски дејности, привремените лиценци и лиценци за пробна работа, како и роковите 
за преземање на одделни дејствија во соодветната постапка, 

2) постапката за уписот во регистарот на странски трговци и снабдувачи на електрична 
енергија и природен гас кои што можат да вршат енергетска дејност во Република Северна 
Македонија согласно Законот за енергетика (во натамошниот текст: регистар), како и за 
суспендирање, укинување и престанување на решението за упис во регистарот,  

3) документацијата што се доставува во постапката, 

4) времетраењето на лиценцата, привремената лиценца и лиценцата за пробна работа, како 
и времетраењето на решението за упис во регистарот, 

5) обрасците што се применуваат во постапката за издавање, менување, продолжување, 
пренесување, суспендирање или одземање на лиценцата, привремената лиценца и 
лиценцата за пробна работа, како и обрасците што се применуваат во постапката за уписот 
и бришење од регистарот, 

6) содржината на лиценцата, привремената лиценца и лиценцата за пробна работа, како и на 
решението за упис во регистарот,  

7) начин на водење и објавување на податоци од евиденцијата за издадени лиценци и 
издадени решенија за упис во регистарот, 

8) следењето и контролата на исполнувањето на обврските содржани во лиценцата или во 
решението за упис во регистарот и другите обврски што произлегуваат од Законот за 
енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика, и 

9) износот на надоместокот за постапката за издавање, менување, продолжување и 
пренесување на лиценцата, како и за постапката за упис во регистарот и 

10) други прашања поврзани со лиценците и решенијата за упис во регистарот.  

(2) Барател на лиценца (во натамошниот текст: барател) во смисла на овој Правилник е 

1) трговско друштво, трговец поединец или јавно претпријатие регистрирано во Република 
Северна Македонија, или 

2) странско лице кое основало трговско друштво или подружница на трговско друштво 
регистрирано во Република Северна Македонија. 

(3) Барател на решение за упис во регистарот, во смисла на овој правилник е подружница на 
странско лице организирана во Република Северна Македонија на чиј основач му е издадена 
лиценца или друг соодветен документ за вршење на трговија или снабдување со електрична 
енергија или природен гас во држава која што е договорна страна или учесник во Договорот за 
енергетска заедница, со примена на начелото на реципроцитет.  
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Начела на постапката 

Член 2   

Постапката за издавање, менување, продолжување, пренесување, суспендирање, одземање и 
престанок на лиценци за вршење на одделни дејности од областа на енергетиката, како и 
постапката за упис во регистарот, се засновува на начелата на транспарентност, објективност, 
недискриминаторност, ефикасност и економичност. 

Енергетски дејности кои што се вршат врз основа на лиценца 

Член 3 

(1) Лиценца се издава за вршење на следниве енергетски дејности: 

1) пренос на електрична енергија, 

2) организирање и управување со пазарот на електрична енергија, 

3) дистрибуција на електрична енергија, 

4) пренос на природен гас, 

5) организирање и управување со пазарот на природен гас, 

6) дистрибуција на природен гас, 

7) регулирано производство на топлинска енергија, 

8) дистрибуција на топлинска енергија, 

9) снабдување со топлинска енергија, 

10) производство на електрична енергија, 

11) снабдување со електрична енергија, 

12) трговија со електрична енергија, 

13) снабдување со природен гас, 

14) трговија со природен гас, 

15) производство на топлинска енергија, 

16) преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати, 

17) производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и 
биогорива, 

18) транспорт на сурова нафта преку нафтовод, 

19) транспорт на нафтени деривати преку продуктовод, 

20) трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт. 

(2) Лиценца не е потребна за: 

1) производство на електрична или топлинска енергија наменето за сопствена потрошувачка 
на лицето, под услов да не се користи соодветниот енергетски систем,  

2) производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија наменето за 
сопствена потрошувачка, при што вишокот на произведената енергија се предава во 
електродистрибутивна мрежа под услови и на начин определени во согласност со 
прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика,   

3) пренос и дистрибуција на електрична енергија или природен гас преку директни водови,  

4) трговија на мало со нафтени деривати и горива за транспорт,  

5) трговија со течен нафтен гас во садови под притисок помали од 5 kg, 
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6) трговија со природен гас во случаи кога транспортот на природниот гас не се врши преку 
системот за пренос или дистрибуција на природен гас,  

7) трговци и снабдувачи од држави договорни страни или учесници во Договорот за енергетска 
заедница за трансакции што ги вршат на организираниот пазар на електрична енергија и 
природен гас, и 

8) дејности што ги вршат странски лица од член 4, став (2) од овој Правилник. 

(3) Вршителите на енергетските дејности од став (1), точки 1) до 9) од овој член имаат обврска за 
обезбедување на јавна услуга при вршењето на дејноста под начин и услови утврдени со 
Законот за енергетика (во натамошниот текст: регулирани дејности). 

(4) Условите и начинот на извршување на обврската за обезбедување на јавна односно 
универзална услуга, како и обемот на услугата, која што во согласност со Законот за енергетика 
му е утврдена на вршител на енергетска дејност се утврдува во лиценцата. 

Обврска за поседување на лиценца или решение за упис во регистарот 

Член 4 

(1) Дејностите од член 3 од овој Правилник може да ги вршат домашни и странски лица врз основа 
на лиценца за вршење на соодветната енергетска дејност издадена од Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: 
Регулаторна комисија за енергетика) или врз основа на решение за упис во регистарот 
издадено од Регулаторната комисија за енергетика. 

(2) Подружница на странско лице основана во Република Северна Македонија на чиј основач му е 
издадена лиценца или друг соодветен документ за вршење на трговија или снабдување со 
електрична енергија или природен гас во држава која што е договорна страна или учесник во 
Договорот за енергетска заедница може, со примена на начелото на реципроцитет, да ги врши 
овие дејности во Република Северна Македонија откако ќе му биде издадено решение за упис 
во регистарот. 

(3) На едно лице може да му се издаде една лиценца за вршење на две или повеќе енергетски 
дејности, и тоа: 

1) за производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано 
производство на топлинска и електрична енергија; 

2) производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија добиена од геотермални 
извори.  

(4) На исто лице на негово барање може да му се издадат повеќе лиценци за вршење на иста 
енергетска дејност кога дејноста ја врши преку енергетски објекти кои претставуваат засебна 
техничко-технолошка целина, а тоа да не влијае на одредбите за раздвојување и 
сертифицирање на соодветниот оператор на системот за пренос или дистрибуција на енергија.  

(5) На едно лице може да му се издадат една или повеќе лиценци за вршење на нерегулирани 
енергетски дејности.  

(6) На носителот на лиценца кој врши дејност дистрибуција на електрична енергија може да му се 
издаде лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија ако на 
неговиот електродистрибутивен систем се приклучени помалку од 100.000 потрошувачи. 

(7) На систем во кој се дистрибуира електрична енергија во рамки на географски ограничено 
подрачје во кое се врши индустриско производство, се вршат трговски дејности или се 
обезбедуваат заеднички услуги и не се врши снабдување на домаќинства со електрична 
енергија, Регулаторната комисија за енергетика може да му додели статус на затворен систем 
за дистрибуција на електрична енергија и да му издаде лиценца за вршење на енергетска 
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дејност дистрибуција на електрична енергија во која се определуваат правата и обврските на 
операторот на затворениот систем, ако:  

1) поради посебни технички или безбедносни причини, активностите или производниот процес 
на корисниците на таа мрежа се интегрирани, или  

2) преку системот се дистрибуира електрична енергија првенствено на сопственикот или 
операторот на системот или неговите поврзани друштва. 

(8) На носителот на лиценца кој врши дејност дистрибуција на природен гас може да му се издаде 
лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас, снабдување со 
природен гас со обврска за јавна услуга и снабдување со природен гас во краен случај ако на 
неговиот систем се приклучени помалку од 100.000 потрошувачи. 

(9) Носителот на лиценца за дејноста регулирано производство на топлинска енергија не може да 
биде носител на лиценца за дејностите дистрибуција и снабдување со топлинска енергија. 

(10) Носителот на лиценца за дејноста дистрибуција на топлинска енергија не може да биде носител 
на лиценца за дејностите производство и снабдување со топлинска енергија. 

(11) По исклучок од ставовите (9) и (10) од овој член, ако во еден систем за топлинска енергија 
вкупната инсталирана моќност на потрошувачите е помала од 80MW, лиценците за вршење на 
дејностите производство или регулирано производство на топлинска енергија, дистрибуција на 
топлинска енергија и снабдување со топлинска енергија можат да бидат доделени на еден 
барател. 

(12) Друштвото кое поседува лиценца за вршење на дејноста пренос на електрична енергија не 
може да има лиценци и не може да биде вклучено во вршење на дејностите производство, 
дистрибуција, трговија и снабдување со електрична енергија, како и не може да има лиценца 
за организирање и управување со пазарот на електрична енергија. 

(13) Друштвото кое поседува лиценца за вршење на дејноста пренос на природен гас не може да 
има лиценци и не може да биде вклучено во вршење на дејностите производство, организирање 
и управување со пазарот на природен гас, дистрибуција, трговија со природен гас или 
снабдување со природен гас. 

Времетраење  

Член 5 

(1) Времетраењето на лиценцата и решението за упис во регистарот го определува Регулаторната 
комисија за енергетика  во согласност со роковите утврдени со Законот за енергетика, а во 
зависност од видот на енергетската дејност, видот и обемот на обврската за обезбедување 
јавна услуга, односно универзална услуга во вршењето на енергетската дејност, обемот на 
средствата потребни за извршување на енергетската дејност, времетраењето на правото за 
користење на соодветниот енергетски ресурс, како и од барањето доставено од вршителот на 
енергетска дејност.  

(2) Лиценца за пробна работа се издава со времетраење од девет месеци, со можност за нејзино 
продолжување под услови, на начин и постапка утврдени со членовите 16, 25 и 26 од овој 
Правилник. 

(3) Времетраењето на решението за упис во регистарот не може да биде подолго од 
времетраењето на лиценцата или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност 
издадени на основачот на барателот. 
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Плаќање на надоместок 

Член 6 

(1) За издавање, менување, продолжување и пренесување на лиценците за вршење на енергетски 
дејности како и за упис во регистарот, Регулаторната комисија за енергетика наплаќа 
еднократен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на 
Народна банка на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: НБРСМ) на денот на 
уплатата, освен кога менувањето на лиценцата се врши по службена должност.  

(2) Носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности и странските друштва коишто вршат 
енергетска дејност во Република Северна Македонија, имаат обврска за плаќање на годишен 
надоместок на Регулаторната комисија за енергетика, согласно Законот за енергетика. 

II. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  

Барање за издавање на лиценца 

Член 7 

(1) Барањето за издавање на лиценца (во натамошниот текст: барање) и потребната 
документација наведена во соодветниот Образец од Прилог 2 од овој Правилник (во 
натамошниот текст: потребна документација), се поднесуваат до Регулаторна комисија за 
енергетика во оригинал или копија на оригиналот заверена на нотар и електронски во .pdf 
формат. 

(2) За издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност мора да бидат исполнети општите 
услови како и условите во однос на финансиска состојба, непостоење на правни пречки за 
вршење на дејност и технички квалификации, односно барателот да ја достави следната  
документација: 

1) пополнет образец за издавање на лиценцата, од Прилог 2 од овој Правилник, за 
соодветната енергетска дејност, 

2) изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација, од Прилог 3 од овој 
Правилник, 

3) доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по 
среден курс на НБРСМ, 

4) тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија (во 
натамошниот текст: ЦР на РСМ), 

5) историјат со промени издаден од ЦР на РСМ,  

6) информација за економско финансиската состојба на барателот издадена од ЦР на РСМ, 

7) потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај издадена од ЦР на РСМ, 

8) потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација издадена од ЦР на 
РСМ, 

9) уверение за платени даноци и придонеси од Управа за јавни приходи на Република Северна 
Македонија (во натамошниот текст: УЈП),  

10) потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена 
прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност, 

11) потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица 
на барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност 
или должност, 
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12) информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е 
изречена одлука за сторено кривично дело на територијата на Република Северна 
Македонија, 

13) техничка и дополнителна документација за секоја енергетска дејност одделно, согласно 
Прилог 1 од овој Правилник. 

(3) Барателот ги определува и посебно ги означува документите кои што се од доверлив карактер, 
во спротивно ќе се смета дека доставените документи не се од доверлив карактер. 

Отпочнување на постапката по барањето 

Член 8 

(1) Постапката за издавање на лиценца отпочнува со денот на приемот на потполно барање во 
архивата на Регулаторната комисија за енергетика. 

(2) Во постапката за издавање на лиценца Регулаторната комисија за енергетика може по потреба, 
да ангажира организации, институции и стручни лица. 

(3) Во постапката за издавање на лиценца Регулаторната комисија за енергетика, како и лицата 
кои што се ангажирани согласно став (2) од овој член, имаат право да вршат проверка на 
веродостојноста на поднесената документација, да бараат увид во друга документација 
потребна за спроведување на постапката, како и да вршат увид на лице место заради 
утврдување на фактичката состојба. 

(4) Во постапката за издавање на лиценца Регулаторната комисија за енергетика, ако утврди 
потреба, може да побара дополнителна документација и податоци за барателот, опремата и 
енергетскиот објект за вршење на дејноста. 

(5) Врз основа на поднесеното барање, Регулаторната комисија за енергетика објавува 
соопштение за поднесеното барање на својата веб страница во рок од пет дена од денот на 
приемот на барањето. 

(6) Соопштението од став (5) од овој член треба да ги содржи следните податоци наведени во 
поднесениот Образец БЛ од Прилог 2 од овој Правилник: 

1) назив и седиште на барателот, 
2) вид на енергетска дејност, 
3) подрачје каде ќе се врши дејноста, 
4) технички податоци за енергетските објекти, 
5) побараното времетраење на лиценцата. 

Постапување по непотполно барање 

Член 9 

(1) Ако се утврди дека поднесеното барање е непотполно и/или потребната документација не е 
доставена на начин пропишан со овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика во рок 
од 20 дена од денот на приемот на барањето, го известува барателот и му одредува 
дополнителен рок од 20 дена за доставување на документите, односно отстранување на 
утврдените недостатоци. 

(2) Ако барателот не постапи по известувањето од став (1) од овој член, Регулаторната комисија 
за енергетика донесува решение за отфрлање на барањето, кое  го доставува до барателот и 
го објавува на својата веб страница. 
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Постапување по потполно барање 

Член 10 

(1) Ако се утврди дека барањето е потполно, Регулаторната комисија за енергетика изготвува 
предлог-одлука со образложение, која што е предмет на расправа на подготвителна седница.  

(2) Подготвителна седница од став (1) од овој член се одржува во рок не подолг од 30 дена од 
денот на приемот на потполно барање. 

(3) За присуство на подготвителната седница од став (1) од овој член Регулаторната комисија за 
енергетика го поканува барателот, како и овластени претставници на заинтересираните страни. 

Предлози,  мислења и достапност на документацијата во врска со предлог-одлуката 

Член 11 

(1) Заинтересираните физички и правни лица, институции и организации можат да достават  
предлози, мислења и сугестии како и да извршат увид во документацијата во врска со предлог-
одлуката од член 10 став (1) од овој Правилник, освен документацијата којашто согласно       
член 7, став (3) од овој Правилник е определена како документација од доверлив карактер, од 
денот на закажување до денот на одржување на подготвителната седница. 

(2) Увид во барањето и документацијата од став (1) од овој член се врши во просториите на 
Регулаторната комисија за енергетика. 

(3) Ако по одржувањето на подготвителната седница се појави потреба од дополнително 
утврдување на фактичката состојба врз основа на поднесените предлози, мислења и сугестии 
или од заклучоците на расправата, Регулаторната комисија за енергетика може да побара од 
барателот, во рок од пет дена од приемот на барањето, да се изјасни по нив  или да достави 
дополнителни докази. 

Одлука за одбивање на барањето 

Член 12 

(1) Ако од доставената документација, како и од доставените предлози, мислења и сугестии, како 
и од заклучоците од расправата на подготвителната седница и/или ако барателот не постапи 
по барањето од член 11, став (3) овој Правилник во утврдениот рок, Регулаторната комисија за 
енергетика во рок од 10 дена од денот на одржувањето на подготвителната седница, одржува 
седница на која донесува одлука за одбивање на барањето, поради не исполнување на 
условите за издавање на лиценцата. 

(2) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ја доставува до 
барателот, ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на својата веб 
страница. 

Одлука за издавање на лиценца 

Член 13 

(1) Ако од доставената документација, како и од доставените предлози, мислења и сугестии, како 
и од заклучоците од расправата на подготвителната седница се утврди дека се исполнети 
условите за издавање на лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна во рок од 
10 дена од денот на одржувањето на подготвителната седница, одржува седница на која 
донесува одлука за издавање на лиценца. 
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(2) Лиценцата за вршење на енергетска дејност е утврдена во прилог којшто е составен дел од 
одлуката од став (1) од овој член. 

(3) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ја доставува до 
барателот, ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на својата веб 
страница. 

Привремена лиценца 

Член 14 

(1) Регулаторната комисија за енергетика по барање на инвеститорот, донесува одлука за 
издавање на привремена лиценца пред добивање на одобрение за употреба на енергетскиот 
објект или пред добивање на извештај за извршен технички преглед од надзорниот инженер за 
објектите за кои што не е потребно издавање на одобрение за употреба или пред добивање на 
решение за ставање во употреба на енергетскиот објект, ако:  

1) за енергетскиот објект е издадено овластување за изградба во согласност со Законот за 
енергетика, или  

2) е издадено одобрение за градење на објектот или решение за изведување на градба, 
односно поставување на опрема, во случај кога за изградбата на објектот не е потребно 
овластување за изградба на енергетски објект, или  

3) инвеститорот се стекнал со право на градење на објектот врз основа на спроведена 
тендерска постапка со јавен повик за изградба на објекти за производство на електрична 
или топлинска енергија или комбинирано производство на електрична и топлинска енергија, 
или  

4) инвеститорот има стекнато право за изградба на објект или систем врз основа на доделена 
концесија за добра од општ интерес, односно изградба на објект или систем или за вршење 
на енергетска дејност врз основа на договор за воспоставување на јавно-приватно 
партнерство или концесија за јавна услуга.  

(2) Постапката за добивање на привремена лиценца се спроведува согласно одредбите од 
членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 од овој Правилник.  

Издавање на лиценца на носител на привремена лиценца и/или лиценца за пробна работа 

Член 15 

(1) Носителот на привремена лиценца и/или лиценца за пробна работа, барањето и потребната 
документација, ги поднесува до Регулаторна комисија за енергетика во оригинал или копија на 
оригиналот заверена на нотар и електронски во .pdf формат. 

(2) Ако се утврди дека барањето од став (1) од овој член е непотполно и/или потребната 
документација не е доставена на начин пропишан со овој Правилник, Регулаторната комисија 
за енергетика во рок од пет дена од денот на приемот на барањето од став (1) од овој член, го 
известува барателот и му одредува дополнителен рок од пет дена за доставување на 
документите, односно отстранување на утврдените недостатоци. 

(3) Ако барателот не постапи по известувањето од став (2) од овој член, Регулаторната комисија 
за енергетика донесува решение за отфрлање на барањето, кое го доставува до барателот и 
го објавува на својата веб страница. 

(4) Ако се утврди дека барањето од став (1) од овој член е потполно, Регулаторната комисија за 
енергетика изготвува предлог-одлука за издавање на лиценца со образложение, која што е 
предмет на расправа на подготвителна седница.  
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(5) Регулаторната комисија за енергетика одржува подготвителна седница во рок не подолг од 
седум дена од денот на приемот на потполно барање. 

(6) За присуство на подготвителната седница Регулаторната комисија за енергетика го поканува 
барателот, како и овластени претставници на заинтересираните страни. 

(7) Ако по одржувањето на подготвителната седница се утврди дека се исполнети условите за 
издавање на лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика, истиот ден, одржува седница 
на која донесува одлука за издавање на лиценца. 

(8) Лиценцата за вршење на енергетска дејност е утврдена во прилог којшто е составен дел од 
одлуката од став (7) од овој член. 

(9) Со денот на влегување во сила на одлуката од став (7) од овој член престанува да важи 
привремената лиценца како и лиценцата за пробна работа, ако на носителот на привремена 
лиценца му била издадена и лиценца за пробна работа. 

(10) Одлуката од став (7) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ја доставува до 
барателот, ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на својата веб 
страница. 

Лиценца за пробна работа  

Член 16 

(1) Носителот на привремена лиценца поднесува барање за издавање на лиценца за пробна 
работа за енергетскиот објект преку кој треба да ја врши дејноста и потребна документација до 
Регулаторна комисија за енергетика во оригинал или копија на оригиналот заверена на нотар и 
електронски во .pdf формат. 

(2) Ако се утврди дека барањето од став (1) од овој член е непотполно и/или потребната 
документација не е доставена на начин пропишан со овој Правилник, Регулаторната комисија 
за енергетика во рок од пет дена од денот на приемот на барањето од став (1) од овој член, го 
известува барателот и му одредува дополнителен рок од пет дена за доставување на 
документите, односно отстранување на утврдените недостатоци. 

(3) Ако барателот не постапи по известувањето од став (2) од овој член, Регулаторната комисија 
за енергетика донесува решение за отфрлање на барањето, кое го доставува до барателот и 
го објавува на својата веб страница. 

(4) Ако се утврди дека барањето од став (1) од овој член е потполно, Регулаторната комисија за 
енергетика изготвува предлог-одлука за издавање на лиценца за пробна работа со 
образложение, која што е предмет на расправа на подготвителна седница.  

(5) Регулаторната комисија за енергетика одржува подготвителна седница во рок не подолг од 
седум дена од денот на приемот на потполно барање. 

(6) За присуство на подготвителната седница Регулаторната комисија за енергетика го поканува 
барателот, како и овластени претставници на заинтересираните страни. 

(7) Ако по одржувањето на подготвителната седница се утврди дека се исполнети условите за 
издавање на лиценца за пробна работа, Регулаторната комисија за енергетика, истиот ден, 
одржува седница на која донесува одлука за издавање на лиценца за пробна работа. 

(8) Лиценцата за пробна работа е утврдена во прилог којшто е составен дел од одлуката од став 
(7) од овој член. 

(9) Одлуката од став (7) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ја доставува до 
барателот, ја објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на својата веб 
страница. 
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(10) Носителот на лиценцата за пробна работа, за времетраењето на лиценцата за пробна работа 
ги има сите права и обврски во однос на работењето на објектот, како да е носител на лиценца.  

Содржина на лиценцата 

Член 17 

(1) Содржината на лиценцата ја утврдува Регулаторната комисија за енергетика во зависност од 
видот на енергетската дејност и истата содржи одредби особено за: 

1) податоци за субјектот на кој му се издава лиценца, 

2) видот на енергетската дејност која што ќе се врши, подрачјето на кое ќе се врши дејноста, 
како и објектот и/или објектите каде што или преку кои што ќе се врши дејноста со технички 
карактеристики на објектите и постројките, 

3) датумот на издавање на лиценцата, период на важење на лиценцата и датум на важење на 
лиценцата, 

4) услови и начин на извршување на пропишаните обврски при вршењето на соодветната 
енергетска дејност, 

5) услови, начин и постапка за доставување на извештаи и други податоци за финансиското и 
деловното работење и за начинот на  извршување на дејноста, 

6) обврска за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење 
на  функционирањето на енергетските пазари,  

7) услови, начин и постапка за менување, продолжување, суспендирање и одземање на 
лиценцата, и  

8) услови и начин на вршење на регулираната енергетска дејност и остварувањето на 
обврската за обезбедување на јавна услуга во случај кога е започната постапка за 
престанување на важењето на лиценцата по барање на носителот на лиценцата, или кога 
е започната постапка за одземање на лиценцата. 

(2) Содржината на привремената лиценца се разликува од лиценцата за вршење на енергетска 
дејност, односно истата ги содржи само одредбите од став (1), точка 1), 2) и 4). 

(3) Содржината на лиценцата за пробна работа во целост одговара на лиценцата за вршење на 
енергетска дејност. 

Известување за промени 

Член 18 

(1) Носителот на лиценца ја известува Регулаторната комисија за енергетика за:  

1) промени во формата, називот и седиштето на правното лице,  

2) промени во сопственичката структура и 

3) промена на овластеното лице/лица на носителот на лиценца. 

(2) Носителот на лиценца во рок од 10 дена од денот на настанатите промени до Регулаторната 
комисија за енергетика доставува известување за настанати промени и документација 
наведена во Образец ИП од Прилог 2 од овој Правилник, во оригинал или копија на оригиналот 
заверена на нотар и електронски во .pdf формат, во зависност од видот на промената. 
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Сертификат за издадена лиценца  

Член 19 

(1) На носителот на лиценцата му се доделува сертификат за издадената лиценца со форма и 
содржина согласно Прилог 4 од овој Правилник. 

(2) Сертификатот од став (1) од овој член не се доделува на носител на привремена лиценца и 
лиценца за пробна работа. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика доделува сертификат од став (1) од овој член два пати 
во текот на годината, и тоа: 

1) во месец јули за издадени лиценци во периодот од 1 јануари до 30 јуни во тековната година, 
и 

2) во месец јануари за издадени лиценци во периодот од 1 јули до 31 декември во претходната 
година. 

III. ПОСТАПКА ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  

Услови за менување на лиценца 

Член 20 

(1) Лиценцата може да се менува по службена должност од страна на Регулаторната комисија за 
енергетика или по барање на носителот на лиценцата. 

(2) Датумот на важење на постојната лиценца не се менува со донесувањето на одлуката за 
менување на лиценцата. 

(3) До правосилноста на одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за менување на 
лиценцата, носителот на лиценцата ги извршува своите права и обврски во согласност со 
важечката лиценца. 

Менување на лиценца по службена должност 

Член 21 

(1) Регулаторната комисија за енергетика донесува одлука за менување на лиценцата по службена 
должност: 

1) во рок од 30 дена од настанувањето на промената на законите и другите прописи или 
правила со кои се уредува вршењето на енергетската дејност за која е издадена лиценцата, 

2) кога на носителот на лиценцата му е наметната обврска за јавна услуга, согласно Закон за 
енергетика, врз основа на одлука на Владата на Република Северна Македонија, 

3) кога носителот на лиценцата е избран/назначен за снабдувач којшто обезбедува 
универзална услуга (универзален снабдувач), 

4) кога врз носителот на лиценца е отворена стечајна постапка со лично управување, и 

5) кога носителот на лиценца ќе ја извести Регулаторната комисија за енергетика за настанати 
промени од член 18, став (1), точка 1) од овој Правилник. 

(2) Регулаторната комисија за енергетика во одлуката од став (1), точка 2) од овој член, ги наведува 
условите и начинот за исполнување на обврската за јавна услуга во лиценцата којашто му ја 
издава на вршителот на енергетската дејност, а особено обемот и содржината на јавната 
услуга, подрачјето на кое се обезбедува јавната услуга, како и времетраењето и неопходниот 
квалитет на услугата при исполнување на обврската за јавна услуга. 
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(3) Регулаторната комисија за енергетика со одлуката од став (1), точка 3) од овој член ги утврдува 
обврските на универзалниот снабдувач во лиценцата за вршење на енергетска дејност, 
особено во однос на:  

1) начините за заштита на потрошувачите во оддалечените подрачја,  

2) заштита на ранливите потрошувачи во согласност со мерките содржани во програма за 
заштита на ранливи потрошувачи, 

3) снабдување со електрична енергија како универзална услуга исклучиво за потребите на 
домаќинствата и малите потрошувачи, 

4) примена на цените за електрична енергија формирани во согласност со тарифниот систем 
за електрична енергија исклучиво кога ги снабдува домаќинствата и малите потрошувачи.  

(4) Регулаторната комисија за енергетика, одлуката од став (1), точка 4) од овој член ја донесува 
најдоцна во рок од седум дена од приемот на решение за отворање на стечајна постапка со 
лично управување врз носител на лиценца, со прибележување на отворената стечајна постапка 
во лиценцата за вршење на енергетска дејност. 

(5) Одлуката од став (1) од овој член се доставува до носителот на лиценцата, се објавува во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната 
комисија за енергетика. 

Постапка за менување на лиценцата по барање на носителот на лиценца 

Член 22 

(1) Лиценцата може да се менува на барање на носителот на лиценцата поради промена во 
начинот на вршење на дејноста, односно поради намалување или зголемување на 
капацитетите со кои се врши дејноста, ако промената не е во спротивност со Законот за 
енергетика и/или друг закон. 

(2) Барањето за менување на лиценца и потребната документација наведена во Образец БЛ 22 од 
Прилог 2 од овој Правилник во зависност од енергетската дејност за која е издадена лиценцата, 
се поднесуваат до Регулаторна комисија за енергетика во оригинал или копија на оригиналот 
заверена на нотар и електронски во .pdf формат. 

(3) Постапката за менување на лиценца се спроведува согласно одредбите од членовите 7, 8, 9, 
10, 11, 12 и 13 од овој Правилник. 

(4) Регулаторната комисија за енергетика, по спроведување на постапката, донесува одлука по 
барањето за менување на лиценцата за вршење на енергетска дејност, ја доставува до 
носителот на лиценцата и ја објавува во „Службен весник на Рeпублика Северна Македонија” 
и на својата веб страница. 

IV. ПОСТАПКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  

Услови за продолжување на лиценцата 

Член 23 

(1) Времетраењето на лиценцата може да се продолжи на барање на носителот на лиценцата 
коешто се доставува до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна 60 дена пред истекот 
на датумот на важење на лиценцата.  

(2) Носителот на лиценцата кој врши регулирана енергетска дејност или има обврска за 
обезбедување на јавна или универзална услуга една година пред истекот на датумот на важење 
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на лиценцата ја известува Регулаторната комисија за енергетика за намерата да бара 
продолжување на лиценцата. 

(3) Датумот на важење на постојната лиценца се менува со донесувањето на одлуката за 
продолжување на лиценцата. 

Постапка за продолжување на лиценцата 

Член 24 

(1) Барањето за продолжување на лиценца и потребната документација, се поднесуваат до 
Регулаторна комисија за енергетика во оригинал или копија на оригиналот заверена на нотар и 
електронски во .pdf формат. 

(2) Постапката за продолжување на лиценца се спроведува согласно одредбите од членовите 7, 
8, 9, 10, 11, 12 и 13 од овој Правилник. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика, по спроведување на постапката, донесува одлука по 
барањето за продолжување на лиценцата за вршење на енергетска дејност, ја доставува до 
носителот на лиценцата и ја објавува во „Службен весник на Рeпублика Северна Македонија” 
и на својата веб страница. 

Услови за продолжување на лиценцата за пробна работа 

Член 25 

(1) Времетраењето на лиценцата за пробна работа може да се продолжи на барање на носителот 
коешто се доставува до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна седум дена пред 
истекот на датумот на важење на лиценцата за пробна работа. 

(2) Датумот на важење на постојната лиценца за пробна работа се менува со донесувањето на 
одлуката за продолжување на лиценцата за пробна работа. 

Постапка за продолжување на лиценцата за пробна работа 

Член 26 

(1) Барањето за продолжување на лиценца за пробна работа, односно Образецот од Прилог 2 од 
овој Правилник, се поднесува до Регулаторна комисија за енергетика во оригинал. 

(2) Постапката за продолжување на лиценца за пробна работа се спроведува согласно член 16 од 
овој Правилник. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика, по спроведување на постапката, донесува одлука по 
барањето за продолжување на лиценцата за пробна работа, ја доставува до носителот на 
лиценцата и ја објавува во „Службен весник на Рeпублика Северна Македонија” и на својата 
веб страница. 

V. ПОСТАПКА ЗА ПРЕНОС НА ЛИЦЕНЦА  

Услови за пренос на лиценцата 

Член 27 

(1) Лиценцата не може да се пренесе на друго лице. 

(2) По исклучок од став (1) од овој член лиценцата може да се пренесе на друго лице во случај: 
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1) кога енергетската дејност за која е издадена лиценцата се врши врз основа на концесија за 
користење на природно добро или врз основа на договор за воспоставување на јавно-
приватно партнерство за изградба на енергетски објект каде концедентот во согласност со 
Законот за енергетика или други закони донел одлука за пренесување на концесиските 
права,  

2) кога постројката за производство на електрична или топлинска енергија е во состав на 
неенергетски објект и истата не може да биде одвоена од него, а неенергетскиот објект го 
променил сопственикот,  

3) кога се формира ново друштво при спроведување на постапка за правно раздвојување на 
вертикално интегрирано друштво во согласност со Законот за енергетика, или 

4) на отворање на стечајна постапка со лично управување, ако се усвои план за 
реорганизација на вршителот на дејноста, на кој му е издадена лиценца. 

(3) Датумот на важење на лиценцата не се менува со донесувањето на одлуката за пренос на 
лиценцата. 

Постапка за пренос на лиценцата 

Член 28 

(1) Барањето за пренос на лиценца и потребната документација наведена во Образец БЛ 23 од 
Прилог 2 од овој Правилник, се поднесуваат до Регулаторна комисија за енергетика во оригинал 
или копија на оригиналот заверена на нотар и електронски во .pdf формат. 

(2) Постапката за пренос на лиценца се спроведува согласно одредбите од членовите 7, 8, 9, 10, 
11, 12 и 13 од овој Правилник. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика, по спроведување на постапката, донесува одлука по 
барањето за пренос на лиценцата за вршење на енергетска дејност, ја доставува до носителот 
на лиценцата и ја објавува во „Службен весник на Рeпублика Северна Македонија” и на својата 
веб страница. 

VI. ПОСТАПКА ЗА СУСПЕНДИРАЊЕ, ОДЗЕМАЊЕ И ПРЕСТАНОК  НА ЛИЦЕНЦА  

Суспендирање на лиценца 

Член 29 

(1) Регулаторната комисија за енергетика донесува одлука за суспендирање на лиценцата ако на 
носителот на лиценцата од страна на надлежен прекршочен орган, или од страна на надлежен 
суд му е изречена забрана за вршење на енергетската дејност за определен временски период 
или во случај кога Регулаторната комисија за енергетика, при следење на функционирањето на 
енергетските пазари утврди неправилност во работата на вршител на енергетска дејност, 
согласно член 26 од Законот за енергетика.  

(2) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ја донесува веднаш по 
приемот на известувањето за изречена забрана од надлежниот орган, ја доставува до 
носителот на лиценцата и ја објавува во „Службен весник на Рeпублика Северна Македонија” 
и на својата веб страница. 

(3) Во одлуката од став (1) од овој член, се наведуваат мерките што треба да бидат преземени од 
страна на носителот на лиценцата кои се сметаат неопходни за обезбедување на потребното 
ниво на јавна или универзална услуга во периодот за кој е суспендирана лиценцата.  

(4) Суспендирањето на лиценцата трае за периодот за кој е изречена мерката забрана за вршење 
на енергетска дејност.  
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(5) Заради обезбедување на сигурност во снабдувањето и непрекинато функционирање на 
енергетскиот систем, Регулаторната комисија за енергетика, поднесува барање до Владата на 
Република Северна Македонија да донесе одлука со која на друг вршител на енергетска дејност 
му се наметнува обврска за обезбедување на јавна или универзална услуга за период за којшто 
на носителот на суспендираната лиценца му е изречена мерката забрана за вршење на 
дејноста.  

Одземање на лиценца 

Член 30 

(1) Лиценцата може да се одземе ако носителот на лиценцата: 

1) не започне со вршење на енергетска дејност за којашто е издадена лиценцата во рокот 
определен со лиценцата,  

2) не ја врши дејноста за која е издадена лиценцата на начин и под услови пропишани со 
Законот за енергетика и други закони, како и прописите и правилата донесени врз основа 
на Законот за енергетика,  

3) во своето работење не се придржува кон одлуките и/или не ги извршува поединечните акти 
донесени од Регулаторната комисија за енергетика,  

4) во определен рок не постапи по барањето на надлежните органи за отстранување на 
недостатоците во работењето кои довеле или би можеле да доведат до престанување на 
обезбедувањето на услугата на начин пропишан со закон, или до намалување на 
квалитетот, континуитетот, доверливоста или сигурноста во обезбедувањето на услугата, 
или 

5) престанал да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност за која е издадена 
лиценцата.  

(2) Во рок од осум дена од дознавањето дека постои некоја од причините од став (1) од овој член, 
Регулаторната комисија за енергетика писмено го известува носителот на лиценцата за 
постоење на причини за отпочнување на постапката за одземање на лиценцата и го задолжува 
да се произнесе во врска со причините за одземање на лиценцата во рок од седум дена од 
добивањето на известувањето.  

(3) По истекот на рокот од став (2) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика, земајќи го 
предвид образложението на носителот на лиценцата, може да донесе одлука за отпочнување 
на постапката за одземање на лиценцата која што ја доставува до носителот на лиценцата и ја 
објавува на својата веб страница.  

(4) Во одлуката од став (3) од овој член се утврдуваат постапките, мерките и активностите кои 
носителот на лиценцата е должен да ги преземе заради отстранување на причините поради кои 
е отпочната постапката, поединечните рокови за нивно исполнување, како и крајниот рок за 
отстранување на причините, којшто не може да биде подолг од шест месеци од денот на 
донесувањето на одлуката. 

(5) Ако по истекот на рокот од став (2) од овој член носителот на лиценцата не достави 
образложение за причините за одземање на лиценцата, или ако не ги исполни обврските во 
рокот определен со одлуката од став (4) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика 
донесува одлука за одземање на лиценцата, која што ја објавува во „Службен весник на 
Рeпублика Северна Македонија” и на својата веб страница. 
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Престанување на лиценца 

Член 31 

(1) Лиценцата престанува да важи: 

1) по барање на носителот на лиценцата,  

2) со укинување на енергетската дејност или утврдување на неспоивост во вршење на две или 
повеќе енергетски дејности со закон или друг пропис. 

3) со истекот на датумот на важење на лиценцата и 

4) со престанување на правното лице.  

(2) Барањето за престанок на лиценца од став (1), точка 1) од овој член, односно Образец БЛ 24 
од Прилог 2 од овој Правилник, се поднесува до Регулаторна комисија за енергетика во 
оригинал. 

(3) Во случаите од став (1), точка 1) и 2) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика 
донесува одлука, ја доставува до носителот на лиценцата и ја објавува во „Службен весник на 
Рeпублика Северна Македонија” и на својата веб страница. 

(4) Во случаите од став (1), точка 3) и 4) од овој член, лиценцата престанува без донесување на 
одлука од страна на Регулаторната комисија за енергетика, односно носителот на лиценца само 
се брише од евиденција. 

VII. СКРАТЕНА ПОСТАПКА 

Скратена постапка 

Член 32 

(1) Регулаторната комисија за енергетика може да одлучи да не одржи подготвителна седница во 
постапките за: 

1) издавање на лиценца за енергетските дејности трговија или снабдување со електрична 
енергија или природен гас за кои што не е утврдена обврска за обезбедување на јавна 
односно универзална услуга, 

2) издавање на лиценца за пробна работа согласно член 16 од овој Правилник или издавање 
на лиценца согласно член 15 од овој Правилник на носител на привремена лиценца и/или 
лиценца за пробна работа, и  

3) за менување, продолжување, пренос, суспендирање, одземање или престанок на лиценца. 

(2) Предлог - одлуката од став (1) од овој член се објавува на веб страницата на Регулаторната 
комисија за енергетика најмалку три дена пред нејзиното донесување. 

(3) Ако заинтересирани физички и правни лица, институции и организации достават предлози, 
мислења и сугестии против предлог - одлуката од став (1) од овој член, Регулаторната комисија 
за енергетика ќе постапи согласно член 11 од овој Правилник. 
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VIII. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА СТРАНСКИ 
ТРГОВЦИ И СНАБДУВАЧИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ПРИРОДЕН ГАС 

Барање за издавање на решение за упис во регистарот  

Член 33 

(1) Барањето за издавање на решение за упис во регистарот (во натамошниот текст: барање за 
упис) и потребната документација наведена во Образец БУР од Прилог 2 од овој Правилник, во 
зависност од енергетската дејност за која е издадена лиценцата, се поднесуваат до 
Регулаторна комисија за енергетика  во оригинал или копија на оригиналот заверена на нотар 
и електронски во .pdf формат. 

(2) Кон барањето за упис од став (1) од овој член се поднесува следната документација: 

1) пополнет образец за издавање на решение за упис, од Прилог 2 од овој Правилник, за 
соодветната енергетска дејност, 

2) изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација, од Прилог 3 од овој 
Правилник, 

3) доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по 
среден курс на НБРСМ, 

4) тековна состојба издадена од ЦР на РСМ, 

5) историјат со промени издаден од ЦР на РСМ,  

6) техничка и дополнителна документација за секоја енергетска дејност одделно согласно 
Прилог 1 од овој Правилник. 

(3) Барателот ги определува и посебно ги означува документите кои што се од доверлив карактер, 
во спротивно ќе се смета дека доставените документи не се од доверлив карактер. 

Отпочнување на постапката по барање за упис 

Член 34 

(1) Постапката за издавање на решение за упис во регистарот отпочнува со денот на приемот на 
барањето за упис во архивата на Регулаторната комисија за енергетика. 

(2) Во постапката за издавање на решение за упис во регистарот Регулаторната комисија за 
енергетика соработува со надлежниот орган од договорната страна или државата-учесник во 
Договорот за енергетска заедница што ја издал лиценцата или другиот соодветен документ за 
вршење на енергетската дејност за кој се бара издавање на решение за упис во регистарот, 
како и со надлежните органи од други држави во кои странското лице ги врши дејностите 
трговија и снабдување со електрична енергија, односно природен гас. 

(3) Врз основа на поднесеното барање за упис, Регулаторната комисија за енергетика објавува 
соопштение за поднесеното барање за упис на својата веб страница во рок од три дена од 
денот на приемот. 

(4) Соопштението од став (3) од овој член треба да ги содржи следните податоци наведени во 
поднесениот Образец БУР од Прилог 2 од овој Правилник: 

1) назив и седиште на барателот, 
2) назив и седиште на основачот на подружницата, 
3) вид на енергетска дејност, 
4) подрачје каде ќе се врши дејноста, и 
5) времетраење на лиценцата. 
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Постапување по непотполно барање за упис 

Член 35 

(1) Ако се утврди дека барањето за упис е непотполно и/или потребната документација не е 
доставена на начин пропишан со овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика во рок 
од 10 дена од денот на приемот на барањето за упис, го известува барателот и му одредува 
дополнителен рок од 10 дена за доставување на документите, односно отстранување на 
утврдените недостатоци. 

(2) Ако барателот не постапи по известувањето од став (1) од овој член, Регулаторната комисија 
за енергетика донесува решение за отфрлање на барањето за упис кое го доставува до 
барателот и го објавува на својата веб страница. 

Постапување по потполно барање 

Член 36 

(1) Ако се утврди дека барањето и потребната документација се потполни, односно ако се утврди 
дека се исполнети условите за издавање на решение за упис во регистарот, Регулаторната 
комисија за енергетика, најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето за упис, 
одржува седница на која донесува решение за упис во регистарот. 

(2) Лиценцата или другиот соодветен документ за вршење на енергетската дејност во превод на 
македонски јазик од овластен судски преведувач е прилог на решението за упис во регистарот 
од став (1) од овој член. 

(3) Решението од став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика го доставува до 
барателот, до операторот на електропреносниот систем односно операторот на системот за 
пренос на природен гас, до операторот на пазарот на електрична енергија односно природен 
гас и го објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на својата веб 
страница.  

Содржина на решението за упис во регистарот 

Член 37 

Содржината на решението за упис во регистарот ја утврдува Регулаторната комисија за 
енергетика во зависност од видот на енергетската дејност и истото содржи одредби особено 
за: 

1) назив, седиште, единствен матичен број и даночен број на барателот на кој му се издава 
решението за упис во регистарот, 

2) назив и седиште на носителот на лиценцата или друг соодветен документ за вршење на 
енергетската дејност во странската држава, 

3) вид на енергетската дејност која што ќе ја врши,  

4) евидентен број на решението за упис во регистарот, 

5) број на лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност за кој се 
издава решение за упис во регистарот, 

6) датумот на издавање на решението за упис во регистарот, периодот на важење и датумот 
на важење на решението за упис во регистарот, 

7) услови и начин на извршување на пропишаните обврски при вршењето на соодветната 
енергетска дејност, 
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8) услови, начин и постапка за доставување на извештаи и други податоци за финансиското и 
деловното работење и за начинот на  извршување на дејноста, 

9) обврска за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење 
на  функционирањето на енергетските пазари. 

IX. ПОСТАПКА ЗА СУСПЕНДИРАЊЕ, УКИНУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК  НА РЕШЕНИЕТО ЗА УПИС 
ВО РЕГИСТАРОТ НА СТРАНСКИ ТРГОВЦИ И СНАБДУВАЧИ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И 

ПРИРОДЕН ГАС 

Суспендирање на решението за упис во регистарот 

Член 38 

(1) Регулаторната комисија за енергетика донесува одлука за суспендирање на решението за упис 
во регистарот ако на носителот на решението за упис во регистарот од страна на надлежен 
прекршочен орган, или од страна на надлежен суд му е изречена забрана за вршење на 
енергетската дејност за определен временски период или во случај кога Регулаторната 
комисија за енергетика, при следење на функционирањето на енергетските пазари утврди 
неправилност во работата на вршител на енергетска дејност, согласно член 26 од Законот за 
енергетика.  

(2) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ја донесува веднаш по 
приемот на известувањето за изречена забрана од надлежниот орган, ја доставува до 
носителот на решението за упис во регистарот и ја објавува во „Службен весник на Рeпублика 
Северна Македонија” и на својата веб страница. 

(3) Суспендирањето на решението за упис трае за периодот за кој е изречена мерката забрана за 
вршење на енергетска дејност.  

Укинување на решението за упис во регистарот 

Член 39 

(1) Решението за упис во регистарот може да се укине ако носителот: 

1) не ја врши дејноста за која е издадено решението за упис на начин и под услови пропишани 
со Законот за енергетика и други закони, како и прописите и правилата донесени врз основа 
на Законот за енергетика,  

2) во своето работење не се придржува кон одлуките и/или не ги извршува поединечните акти 
донесени од Регулаторната комисија за енергетика,  

3) во определен рок не постапи по барањето на надлежните органи за отстранување на 
недостатоците во работењето, 

4) престанал да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност, 

5) по известување од органот што ја издал лиценцата или другиот соодветен документ за 
вршење на енергетската дејност врз основа на кој е издадено решението за упис во 
регистарот дека се одземени или на друг начин престанати. 

(2) Во рок од осум дена по дознавањето дека постои некоја од причините од став (1) од овој член, 
Регулаторната комисија за енергетика писмено го известува носителот на решението за упис 
во регистарот за постоење на причини за отпочнување на постапката за укинување на 
решението за упис во регистарот и го задолжува да се произнесе во врска со причините за 
укинување на решението за упис во регистарот во рок од седум дена од добивањето на 
известувањето.  



 20 

(3) По истекот на рокот од став (2) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика, земајќи го 
предвид образложението на носителот на решението за упис во регистарот, може да донесе 
одлука за отпочнување на постапката за укинување на решението за упис во регистарот која 
што ја објавува на својата веб страница.  

(4) Во одлуката од став (3) од овој член се утврдуваат постапките, мерките и активностите кои 
носителот на решението за упис во регистарот е должен да ги преземе заради отстранување 
на причините поради кои е отпочната постапката, поединечните рокови за нивно исполнување, 
како и крајниот рок за отстранување на причините, којшто не може да биде подолг од шест 
месеци од денот на донесувањето на одлуката. 

(5) Ако по истекот на рокот од став (2) од овој член носителот на решението за упис во регистарот 
не достави образложение за причините за укинување на решението за упис во регистарот, или 
ако не ги исполни обврските во рокот определен со одлуката од став (4) од овој член, 
Регулаторната комисија за енергетика донесува одлука за укинување на решението за упис во 
регистарот и ја објавува во „Службен весник на Рeпублика Северна Македонија” и на својата 
веб страница, и го брише носителот од регистарот. 

Престанување на решението за упис во регистарот 

Член 40 

(1) Решението за упис во регистарот престанува во следните случаи: 

1) по барање на носителот на решението за упис во регистарот, 

2) со укинување на енергетската дејност, 

3) по истекот на периодот за кој е издадено решението за упис во регистарот и 

4) со престанување на подружницата на странското лице основана во Република Северна 
Македонија носител на решението за упис во регистарот и/или со престанување на 
правното лице носител на лиценцата или другиот соодветен документ за вршење на 
енергетската дејност. 

(2) Барањето за престанок на решението за упис во регистарот од став (1), точка 1) од овој член, 
односно Образец БУР 5 од Прилог 2 од овој Правилник, се поднесува до Регулаторна комисија 
за енергетика во оригинал. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика, во случаите од став (1) од овој член донесува решение 
за бришење од регистарот, го доставува до носителот и го објавува во „Службен весник на 
Рeпублика Северна Македонија” и на својата веб страница. 

X. СЛЕДЕЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ ОД ЛИЦЕНЦАТА И ОБВРСКИТЕ ОД 
РЕШЕНИЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА СТРАНСКИ ТРГОВЦИ И СНАБДУВАЧИ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ПРИРОДЕН ГАС 

Начин на следење на исполнувањето на обврските од лиценцата 

Член 41 

(1) Регулаторната комисија за енергетика го следи исполнувањето на обврските од лиценцата врз 
основа на: 

1) редовни и вонредни извештаи за работењето, кои што ги доставува носителот на 
лиценцата, 

2) контрола и непосреден увид во работењето на носителот на лиценцата, 
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3) пријава или информација од страна на други државни органи, организации, институции, 
правни и физички лица, како и од средствата за јавно информирање. 

(2) Носителот на лиценцата на барање на Регулаторната комисија за енергетика овозможува 
непречено вршење на работите неопходни за следење на исполнување на обврските од 
лиценцата и на нејзино барање ја доставува целокупната потребна документација на начин, во 
обем и форма определена од Регулаторната комисија за енергетика. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика води евиденција за примените извештаи и за 
извршените прегледи и контроли од став (1) од овој член. 

Обврска за доставување на годишен извештај за работењето 

Член 42 

(1) Носителот на лиценцата, најдоцна до 31 март во тековната година, доставува до Регулаторната 
комисија за енергетика годишен извештај за работењето во претходната година. 

(2) Содржината на годишниот извештај од став (1) од овој член се уредува со лиценцата и во 
зависност од енергетската дејност содржи податоци за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината, 

2) годишна завршна сметка со сите прилози, 

3) преземени мерки за: 

– заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на 
објектите и опремата за вршење на енергетска дејност, 

– безбедност и здравје при работа, 

– кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените, 

– заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето, 

– извршување на мониторинг на работењето, 

– остварување на обврската за обезбедување на јавни услуги, 

– вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот 
пазар, како и воена и вонредна состојба, 

4) извршување на годишната програма за ремонти, 

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година, 

6) исполнување на обврските по регулираните договори, 

7) реализација на обврската за информирање на потрошувачите, и 

8) други податоци утврдени во лиценцата во зависност од видот на дејноста. 

(3) Ако носителот на лиценца не достави годишен извештај согласно став (1) од овој член, 
Регулаторната комисија за енергетика ќе го опомени и ќе му даде дополнителен рок, ако не 
постапи и по опомената Регулаторната комисија за енергетика ќе поднесе барање за 
поведување на прекршочна постапка согласно одредбите од Законот за енергетика. 

Вршење на непосреден увид во работењето на носителот на лиценцата 

Член 43 

(1) Заради остварување на следењето на исполнувањето на обврските од лиценцата, 
Регулаторната комисија за енергетика може во секое време, да врши непосреден увид во 
вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на 
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носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на 
средствата и опремата потребни за вршење на дејноста. 

(2) Увидот од став (1) од овој член може да го вршат овластени лица вработени во Регулаторната 
комисија за енергетика, како и други стручни правни или физички лица врз основа на 
овластување издадено од страна на Регулаторната комисија за енергетика. 

(3) При вршењето на увидот од став (1) од овој член се составува записник кој го потпишуваат 
лицата од став (2) од овој член и претставник на носителот на лиценцата, во два примерока по 
еден за двете страни. 

(4) Регулаторната комисија за енергетика, ако од извршениот увид утврди недостатоци согласно 
обврските од лиценцата, го известува носителот на лиценца за мерките што треба да ги 
преземе за нивно отстранување и му определува рок за постапување.  

(5) Ако носителот на лиценцата не ги отстрани утврдените недостатоци во рокот определен во 
известувањето од став (1) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе ги извести 
надлежните органи нa државнaта управа и надлежните инспекторати за наодите кои се 
однесуваат на работењето на носителот на лиценцата заради покренување на постапка за 
инспекциски надзор. 

Следење на исполнувањето на обврските од решението за упис во регистарот 

Член 44 

Одредбите од членовите 41, 42 и 43 од овој Правилник соодветно се применуваат и врз 
носителите на решенијата за упис во регистарот. 

 

XI. ЕВИДЕНЦИЈА НА ЛИЦЕНЦИ 

Водење на евиденција за лиценците 

Член 45 

(1) Регулаторната комисија за енергетика воспоставува и води евиденцијата за издадените 
лиценци, како и за сите промени кои што се настанати во врска со издадените лиценци, 
согласно Прилог 5 од овој Правилник. 

(2) Евиденцијата на лиценци се води во електронска форма. 

(3) Во евиденцијата на лиценци се внесуваат следните податоци: 

1) датум на поднесување на барањето за издавање на лиценца до Регулаторната комисија за 
енергетика и архивски број, 

2) податоци за носителот на лиценца: назив, седиште, контакт телефон, e-mail адреса, 
единствен матичен број и единствен даночен број, 

3) име на овластеното лице на носителот на лиценца со податоци за контакт, 

4) назив на енергетската дејност за која е издадена лиценцата, 

5) евидентен број на лиценцата, 

6) датум на издавање/продолжување, период на важење и датум на важење на лиценцата. 

(4) Евидентниот број на лиценцата претставува број кој се доделува при издавањето на лиценцата 
и редоследно содржи означувања коишто упатуваат на: 

1) енергетска дејност на која се однесува лиценцата по сектори, 

2) енергетска дејност во соодветниот сектор, 
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3) реден број на издадена лиценца од енергетската дејност и 

4) годината во која е издадена лиценцата. 

(5) Секторот на енергетската дејност од став (4), точка 1) од овој член се обележува со две букви 
и енергетската дејност во соодветниот сектор од став (4), точка 2) од овој член се обележува 
со три букви, за секоја енергетска дејност, со следното значење: 

1) ЕЕ - ОПС - пренос на електрична енергија,  

2) ЕЕ - ОПЕЕ - организирање и управување со пазарот на електрична енергија, 

3) ЕЕ - ОДС - дистрибуција на електрична енергија, 

4) ПГ - ОПС - пренос на природен гас, 

5) ПГ - ОППГ - организирање и управување со пазарот на природен гас, 

6) ПГ - ОДС - дистрибуција на природен гас, 

7) ТЕ - РПРОИЗ - регулирано производство на топлинска енергија, 

8) ТЕ - ОДС - дистрибуција на топлинска енергија, 

9) ТЕ - СНАБ - снабдување со топлинска енергија, 

10) ЕЕ - ПРОИЗ - производство на електрична енергија, 

11) ЕЕ - СНАБ - снабдување со електрична енергија, 

12) ЕЕ - ТРГ - трговија со електрична енергија, 

13) ПГ - СНАБ - снабдување со природен гас, 

14) ПГ - ТРГ - трговија со природен гас, 

15) ТЕ - ПРОИЗ - производство на топлинска енергија, 

16) НД - ПРОИЗ - преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати, 

17) НД - НАМЕШ - производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени 
деривати и биогорива, 

18) НД - ТРАНСН - транспорт на сурова нафта преку нафтовод, 

19) НД - ТРАНСП - транспорт на нафтени деривати преку продуктовод, 

20) НД - ТРГ - трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт. 

(6) При впишувањето на евидентниот број согласно редоследот од став (4) од овој член, помеѓу 
секоја ознака се става цртичка (-).  

(7) Евидентниот број на лиценцата не се менува со менување, продолжување, суспендирање или 
пренос на лиценцата. 

(8) Со одземање или престанување на лиценцата евидентниот број престанува да важи и не може 
да се додели на друга лиценца. 

 

Објавување и одржување на евиденцијата за лиценци 

Член 46 

(1) Регулаторната комисија за енергетика води прегледи на издадени лиценци како и сите промени 
кои што се настанати во врска со издадените лиценци, за секоја енергетска област на 
поодделно, во електронска форма.  

(2) Регулаторната комисија за енергетика ги објавува и редовно ги ажурира прегледите од став (1) 
од овој член на својата веб страницата. 

(3) Прегледите од став (1) од овој член содржат податоци за носителите на лиценците, а особено: 
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1) назив на носителот на лиценца,   

2) енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, и 

3) датум на издавање/продолжување и период на важење на издадената лиценца.  

 

XII. РЕГИСТАР НА РЕШЕНИЈА ЗА УПИС НА СТРАНСКИ ТРГОВЦИ И СНАБДУВАЧИ НА 
ЕЛЕКТРИЧНАЕНЕРГИЈА И ПРИРОДЕН ГАС 

Форма и содржина на регистарот  

Член 47 

(1) Регулаторната комисија за енергетика воспоставува и води регистар на подружници на 
странски трговци и снабдувачи на електрична енергија и природен гас кои што можат да вршат 
енергетска дејност во Република Северна Македонија, врз основа на издадено решение за 
упис, согласно Прилог 6 од овој Правилник.  

(2) Регистарот се води во електронска форма. 

(3) Во регистарот се внесуваат следните податоци: 

1) датум на поднесување на барањето за издавање на решение за упис во регистарот до 
Регулаторната комисија за енергетика и архивски број, 

2) податоци за носителот на решението за упис во регистарот: назив, седиште, контакт 
телефон, e-mail адреса, единствен матичен број и единствен даночен број, 

3) име на овластеното лице на носителот на решението за упис во регистарот со податоци за 
контакт, 

4) назив на енергетската дејност за која е издадено решението за упис во регистарот, 

5) регистарски број на решението за упис во регистарот, 

6) број на лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетска дејност издадено 
на основачот на подружницата како и назив и седиште на органот кој што го издал,  

7) назив и седиште на носителот на лиценцата или другиот соодветен документ за вршење на 
енергетска дејност во странската држава, 

8) датум на издавање, период на важење и датум на важење на решението за упис во 
регистарот. 

(4) Регистарскиот број на решението за упис во регистарот претставува број кој се доделува при 
издавањето на решението за упис во регистарот и редоследно содржи означувања коишто 
упатуваат на: 

1) ознака за решение за упис во регистарот (РУ), 

2) енергетска дејност на која се однесува решението за упис во регистарот по сектори, 

3) енергетска дејност во соодветниот сектор, 

4) реден број на издаденото решение за упис во регистарот од енергетската дејност и 

5) годината во која е издадено решението за упис во регистарот. 

(5) Секторот на енергетската дејност од став (4) точка 2) од овој член се обележува со две букви и 
енергетската дејност во соодветниот сектор од став (4) точка 3) од овој член се обележува со 
три букви, за секоја енергетска дејност, со следното значење: 

1) ЕЕ - СНАБ - снабдување со електрична енергија, 

2) ЕЕ - ТРГ - трговија со електрична енергија, 

3) ПГ - СНАБ - снабдување со природен гас, 
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4) ПГ - ТРГ - трговија со природен гас, 

(6) При впишувањето на регистарскиот број согласно редоследот од став (4) од овој член, помеѓу 
секоја ознака се става цртичка (-).  

(7) Со укинување или престанување на решението за упис во регистарот, регистарскиот број 
престанува да важи и не може да се додели на друго решение за упис во регистарот. 

 

Објавување и одржување на регистарот 

Член 48 

(1) Регулаторната комисија за енергетика води прегледи на издадени решенија за упис во 
регистарот, во електронска форма.  

(2) Регулаторната комисија за енергетика ги објавува и редовно ги ажурира прегледите од став (1) 
од овој член на својата веб страницата. 

(3) Прегледите од став (1) од овој член содржат податоци за носителите на решенијата за упис во 
регистарот, а особено: 

1) назив на носителот на решението за упис во регистарот,   

2) енергетската дејност за која што е издадено решението за упис во регистарот, и 

3) датум на издавање и период на важење на издаденото решение за упис во регистарот. 

 

 

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Преодни одредби 

Член 49 

(1) Постапките за издавање на лиценци кои се започнати пред влегувањето во сила на овој 
Правилник, Регулаторната комисија за енергетика ги завршува во согласност со одредбите од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16). 

(2) Доказот за платен надоместок  што го платиле носителите на лиценци издадени согласно член 
39, став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 33/2015, 192/2015, 215/2015, 6/2016, 53/2016 и 
189/2016), ќе се примени како доказ за платен надоместок во постапката за издавање на 
лиценца на носител на привремена лиценца. 

(3) Начинот на утврдување на евидентнтните броеви на лиценците од член 44 став (5) и (6) од овој 
Правилник, ќе се применува со влегување во сила на овој Правилник. Евидентните броеви на 
веќе издадените лиценци ќе се усогласат при промена на лиценцата согласно член 21 и 22 од 
овој Правилник. 

 



 26 

Завршни одредби 

Член 50 

(1) Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16) и Правилникот за определување на евидентни броеви на издадени, 
променети, продолжени, суспендирани или одземени лиценци бр. 02-1006/1 од 21.04.2009 
година. 

(2) Овој Правилник влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 

 

 

Бр. 01-358/1   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
1 март 2019 година  
Скопје  Марко Бислимоски 

   

  



 27 

ПРИЛОГ 1 - Техничка и дополнителна документација  

1. Пренос на електрична енергија 

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за 
катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за 
користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната 
постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на 
недвижности на Република Северна Македонија, 

2) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност 
на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и 
постројки со кои се врши дејноста, 

3) сертификат за имплементиран стандард MKС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на 
информации, 

4) географска локација на објектите (ГИС), 

5) еднополна шема (примарна опрема) со легенда, за сите објекти, 

6) табеларен преглед на далекуводи со нивна поединечна должина (km) по напонско ниво (400 kV, 220 
kV, 110 kV) со основни податоци за вид на столбови, број на столбови, материјал и пресек на 
проводникот и дозволено трајно струјно оптоварување (А), 

7) табеларен преглед со име на трафостаница, тип на трансформатор, номинална струја (А) и номинална 
привидна моќност на трансформаторот (MVA), по напонско ниво и број на единици со поединечна и 
вкупна моќност (MVA), 

8) табеларен преглед на производители на електрична енергија приклучени на преносниот систем со 
податоци за име на централата и за приклучокот, 

9) табеларен преглед на потрошувачи приклучени на преносниот систем со податоци за име на 
потрошувачот и за приклучокот, 

10) табеларен преглед за дистрибутивни системи приклучени на преносниот систем со податоци за 
местото на приклучокот, 

11) табеларен преглед на загуби на електрична енергија во преносниот систем за последните пет години 
(MWh), 

12) максимално годишно оптоварување во преносна мрежа (MW) за последните пет години, 

13) опрема за управување и контрола на електроенергетскиот систем (технички опис со шематски приказ), 

14) систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на електроенергетскиот систем заради 
негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот, 

15) список и опис на функции на софтверот, 

16) табеларен преглед на точките на прием и точките на испорака на електрична енергија (локација, 
напонско ниво и друго), 

17) преглед на меѓународни организации во кои барателот на лиценца има обврска да учествува, 

18) податоци за капацитетот на интерконективните далекуводи со преносните системи на соседните 
земји. 

2. Организирање и управување со пазарот на електрична енергија 

1) доказ за правото на сопственост на основните средства преку кои ја врши дејноста или доказ за 
правото на користење на основните средства преку кои ја врши дејноста, 

2) организациона структура на барателот, со податоци за бројот, образованието и стручната способност 
на лицата кои што непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста, 

3) преглед и временски план за потпишување договори со други субјекти во земјата или во странство, 
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4) опис и организација на системот за комуникација со операторот, 

5) податоци за информациониот и телекомуникацискиот систем и опрема. 

3. Дистрибуција на електрична енергија 

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за 
катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за 
користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната 
постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на 
недвижности на Република Северна Македонија, 

2) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност 
на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и 
постројки со кои се врши дејноста, 

3) сертификат за имплементиран стандард MKС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на 
информации, 

4) табеларен преглед со реден број и име на организациона единица со број на потрошувачи по напонско 
ниво и групи на потрошувачи, 

5) географска локација на објектите (ГИС), 

6) локација на опремата за мерење на електрична енергија со основни карактеристики на мерните уреди 
за потрошувачите приклучени на напонско ниво од  35kV, 20kV, 10kV и 6kV, 

7) табеларен преглед на точките на прием од дистрибуираните производители и точките на испорака на 
електрична енергија (локација, напонско ниво од 35kV, 20kV, 10kV и 6kV), 

8) табеларен преглед со вкупна должина по напонско ниво (110kV, 35kV, 20kV, 10kV, 6kV и 0,4kV)  на 
надземни водови (km) со број и вид на столбови, 

9) табеларен преглед со име на трафостаница, тип на трансформатор, номинална струја (А) и номинална 
привидна моќност на трансформаторот (MVA), по напонско ниво и број на единици со поединечна и 
вкупна моќност (MVA), со исклучок на дистрибутивни трафостаници на 10/0,4 kV/kV, 

10) табеларен преглед на дистрибутивни трафостаници на 10/0,4 kV/kV групирани по тип на 
трансформатор со номинална струја (А) и номинална привидна моќност на трансформаторот (MVA), 

11) табеларен преглед на максимално годишно струјно оптоварување (А) за секоја трафостаница, 

12) табеларен преглед на загуби на електрична енергија во дистрибутивниот систем за секоја 
организациона единица поодделно за последните пет години, и тоа за вкупни загуби (MWh) и технички 
загуби (MWh), 

13) опрема за управување и контрола на системот за дистрибуција на електрична енергија (технички опис 
со шематски приказ за секоја организациона единица), 

14) систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на електродистрибутивниот систем, со 
назначување на сопственикот, 

15) опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди. 

4. Пренос на природен гас 

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за 
катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за 
користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната 
постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на 
недвижности на Република Северна Македонија, 
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2) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност 
на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и 
постројки со кои се врши дејноста, 

3) географска локација на објектите (ГИС), 

4) основни карактеристики на преносната мрежа (должина, дијаметар, дебелина на цевката, притисок и 
друго на магистралните водови и разводните гранки), 

5) главна приемно - предавателна станица (со ситуација на објектот, основа на објектот со распоред на 
вградената основна опрема, со легенда), 

6) табеларен преглед на главните мерно регулациски станици со нивни основни податоци (локација, 
капацитет,  притисок пред редукција и притисок по редукција, тип, производител и друго), 

7) номинален преносен капацитет на магистралниот гасовод во nm3 /година, 

8) табеларен преглед на мерните регулациски станици кај потрошувачите приклучени на преносната 
мрежа, со нивни основни податоци (локација, капацитет, притисок пред редукција и притисок по 
редукција, тип, производител и друго), 

9) планирани технички загуби во системот (nm3 /година), 

10) опрема за управување и контрола на системот за природен гас (технички опис со шематски приказ), 

11) систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на системот за пренос на природен гас 
заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот, 

12) табеларен преглед на точките на прием и точките на испорака на природен гас (локација, притисок и 
друго), 

13) опис и организација на контрола, одржување и отчитување на мерните уреди поставени на системот 
за пренос на природен гас, 

14) податоци за капацитетот на интерконективните врски со гасоводните преносни системи на соседните 
земји. 

5. Организирање и управување со пазарот на природен гас 

1) доказ за правото на сопственост на основните средства преку кои ја врши дејноста или доказ за 
правото на користење на основните средства преку кои ја врши дејноста, 

2) организациона структура на барателот, со податоци за бројот, образованието и стручната способност 
на лицата кои што непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста, 

3) преглед и временски план за потпишување договори со други субјекти во земјата или во странство, 

4) опис и организација на системот за комуникација со операторот, 

5) податоци за информациониот и телекомуникацискиот систем и опрема. 

6. Дистрибуција на природен гас 

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за 
катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за 
користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната 
постапката за упис на правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на 
недвижности, 

2) за нови системи за дистрибуција на природен гас договор за воспоставување на јавно-приватно 
партнерство доделен од страна на Владата на Република Северна Македонија и договор за концесија 
за јавна услуга доделен од страна на Владата на Република Северна Македонија, со кој 
концесионерот се обврзува да изгради и да користи и управува нов систем за дистрибуција на 
природен гас, или доказ дека јавното претпријатие или друго правно лице е основано од единицата 
на локалната самоуправа за таа намена.  
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3) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност 
на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и 
постројки со кои се врши дејноста, 

4) табеларен преглед со реден број и име на локацијата, број на потрошувачи по ниво на притисок и 
групи на потрошувачи, 

5) географска локација на објектите (ГИС), 

6) опрема за управување и контрола на системот за дистрибуција на природен гас (технички опис со 
шематски приказ за секоја локација), 

7) систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на системот за дистрибуција на природен 
гас, со назначување на сопственикот, 

8) опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди. 

7. Регулирано производство/производство на топлинска енергија 

7.1. Регулирано производство/производство на топлинска енергија 

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за 
катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за 
користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, 

2) одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба 
или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата 
на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон, 

3) овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен 
весник на Република Северна Македонија, согласно Законот за енергетика, 

4) основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за 
соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери 
за таков вид на проекти, 

5) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање 
во употреба, согласно закон, 

6) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност 
на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и 
постројки со кои се врши дејноста, 

7) географска локација на објектите (ГИС),  

8) инсталирана моќност на топланата (MW), со поединечена инсталирана моќност по котел, 

9) планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) по топлана , 

10) локација на точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната мрежа, 

11) решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа. 

7.2. Привремена лиценца за регулирано производство/производство на топлинска енергија 

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за 
катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за 
користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или изјава дека во постапката за 
издавање на лиценца ќе биде доставен. 

2) одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба 
или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата 
на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон, 
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3) овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен 
весник на Република Северна Македонија, согласно Законот за енергетика, 

4) основен, изведбен проект или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од 
видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти, 

5) географска локација на објектите (ГИС), 

6) локација на точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната мрежа. 

7.3. Лиценца за регулирано производство/производство на топлинска енергија на носител на 
привремена лиценца 

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за 
катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за 
користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на 
привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца, 

2) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање 
во употреба согласно закон, 

3) проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект, 

4) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност 
на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и 
постројки со кои се врши дејноста, 

5) инсталирана моќност на топланата (MW), со поединечена инсталирана моќност по котел, 

6) планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) по топлана, 

7) решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа. 

8. Дистрибуција на топлинска енергија 

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за 
катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за 
користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или договор за користење на 
земјиште и/или основни средства преку кои ја врши дејноста со субјект кој има договор прибележан 
во имотен лист од Агенција за катастар на недвижности за користење/стопанисување со државното 
земјиште и/или основните средства, или  доказ дека е започната постапката за упис на правото на 
сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности, 

2) за нови системи за дистрибуција на топлинска енергија на подрачјето на единицата на локалната 
самоуправа, договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство од Советот на единицата на 
локална самоуправа или од јавни претпријатија и други правни лица основани за таа намена од 
единицата на локалната самоуправа,  

3) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање 
во употреба согласно закон, 

4) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност 
на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и 
постројки со кои се врши дејноста, 

5) географска локација (ГИС) на дистрибутивна мрежа, со легенда, 

6) должина на дистрибутивната мрежа во km, 

7) планирана количина на дистрибуирана енергија во MWh/година, 

8) список на топлински станици со основни технички податоци, 

9) локација на мерни уреди со нивни карактеристики, 

10) локација на точки на испорака на топлинска енергија на снабдувачот и потрошувачите, 
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11) опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди. 

9. Снабдување со топлинска енергија 

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на 
основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на 
недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, како доказ за правото на користење 
на основните средства преку кои ја врши дејноста, 

2) организациона структура на барателот, 

3) број и инсталирана моќност на потрошувачи по категорија на потрошувачи, 

4) планирана количина на испорачана/продадена топлинска енергија во MWh/година, 

5) опис и организација на системот и софтверот за издавање и контрола на сметките за потрошувачите, 

6) опис и организација на системот за комуникација со потрошувачите.  

10. Производство на електрична енергија 

10.1. Производство на електрична енергија 

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на 
земјиштето на кое ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со 
прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште 
и/или експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста, 

2) одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба 
или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата 
на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон, 

3) овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен 
весник на Република Северна Македонија, согласно закон, 

4) договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно 
богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон, 

5) водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и 
просторно планирање (за ХЕЦ и МХЕЦ), 

6) основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за 
соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери 
за таков вид на проекти, 

7) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање 
во употреба согласно закон, 

8) документ за монтажа на мерна опрема, 

9) решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа, 

10) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност 
на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и 
постројки со кои се врши дејноста, 

11) сертификат за имплементиран стандард MKС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на 
информации (за големи производители - над 80 MW). 

10.1.1. дополнителна документација за хидроелектроцентрала (ХЕЦ) 

1) назив на ХЕЦ, 

2) еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда, 

3) податоци за опрема: 

– производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во 
работа на агрегат, проценет животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска 
регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски центар, 
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– турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината, 

– генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот, 

– блок трансформатор: тип производител и номинални податоци за трансформаторот. 

10.1.2. дополнителна документација за термоелектроцентрала (ТЕЦ) 

1) назив на ТЕЦ, 

2) еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда, 

3) податоци за опрема: 

– производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во 
работа на блок, проценет животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на 
гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и локација на мерење 
на електрична енергија за испорака на мрежа, 

– парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво, 

– парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи 
(vrt/min), притисок на пареа (MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на 
поврзување со генератор, 

– генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот, 

– блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот. 

10.1.3. дополнителна документација за мала хидроелектроцентрала (МХЕЦ) 

1) назив на МХЕЦ, 

2) еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда, 

3) податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, 
проценет животен век на агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип 
производител и номинални податоци за генераторот, тип производител и номинални податоци за 
трансформаторот. 

10.1.4. дополнителна документација за ветерна електроцентрала (ВЕЦ) 

1) назив на ВЕЦ, 

2) општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на 
работа, број на производни единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број 
на производни единици и номинална моќност (MW), по години, 

3) податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната 
единица, проценет животен век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална 
моќност на турбина, висина на кула, односно столб, дијаметар на ротор, број на лопатки, површина 
која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на генератор и 
номинален напон на генератор и 

4) очекувано производство на електрична енергија. 

10.1.5. дополнителна документација за фотонапонска електроцентрала (ФЕЦ) 

1) назив на ФЕЦ, 

2) општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на 
работа и проценет животен век на ФЕЦ, 

3) податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на 
фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и 
номинални податоци на инвертор, 

4) годишно сончево зрачење на таа локација, 

5) очекувано производство на електрична енергија. 



 34 

10.1.6. дополнителна документација за термоелектроцентрала на биомаса 

1) назив на термоелектроцентрала на биомаса, 

2) еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда, 

3) технолошка шема на термоелектроцентралата на биомаса, 

4) податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во 
технолошкиот процес, 

5) општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на 
работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентралата, расположлива 
моќност на термоелектроцентралата, максимална моќност на термоелектроцентралата, планирана 
испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентралата, сопствена 
потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво, 

6) податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна 
единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за 
турбина, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални 
податоци за трансформаторот, 

7) податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка. 

10.1.7. дополнителна документација за термоелектроцентрала на биогас 

1) назив на термоелектроцентрала на биогас, 

2) еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда, 

3) технолошка шема на термоелектроцентралата на биогас, 

4) општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на 
работа, број на производни единици, номинална моќност на термоелектроцентралата, расположлива 
моќност на термоелектроцентралата, максимална моќност на термоелектроцентралата, планирана 
испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентралата, сопствена 
потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво, 

5) податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна 
единица, проценет животен век на производна единица, тип и производител и номинални податоци за 
мотор, тип и производител и номинални податоци за генератор и тип производител и номинални 
податоци за трансформаторот, 

6) податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка. 

10.2. Привремена лиценца за производство на електрична енергија 

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на 
земјиштето на кое ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со 
прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште 
и/или експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста или изјава дека во 
постапката за издавање на лиценца ќе биде доставен, 

2) одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба 
или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата 
на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон, 

3) овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен 
весник на Република Северна Македонија, согласно Закон, 

4) договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно 
богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон, 

5) водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и 
просторно планирање (за ХЕЦ и МХЕЦ), 
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6) основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за 
соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери 
за таков вид на проекти,  

7) соодветна дополнителна документација за енергетскиот објект согласно точки 10.1.1., 10.1.2., 10.1.3., 
10.1.4., 10.1.5., 10.1.6., 10.1.7. и 10.1.8. од овој Прилог. 

10.3. Лиценца за производство на електрична енергија на носител на привремена лиценца 

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на 
земјиштето на кое ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со 
прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште 
и/или експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста, ако во постапката 
за издавање на привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за 
издавање лиценца, 

2) анекс на договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на 
природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност 
со закон (за ХЕЦ и МХЕЦ), ако претходно доставените се со изминат рок, 

3) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање 
во употреба согласно закон, 

4) проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект, 

5) документ за монтажа на мерна опрема, 

6) решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа, 

7) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност 
на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и 
постројки со кои се врши дејноста, 

8) сертификат за имплементиран стандард MKС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на 
информации (за големи производители - над 80 MW), 

11. Комбинирано производство на електрична и топлинска енергија 

11.1. Комбинирано производство на електрична и топлинска енергија 

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за 
катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за 
користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, 

2) одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба 
или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата 
на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон, 

3) овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен 
весник на Република Северна Македонија, согласно закон, 

4) основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за 
соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери 
за таков вид на проекти, 

5) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање 
во употреба согласно закон, 

6) документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија, 

7) решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа, 

8) решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија, 
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9) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност 
на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и 
постројки со кои се врши дејноста, 

10) сертификат за имплементиран стандард MKС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на 
информации (за големи производители - над 80 MW), 

11) географска локација на објектите (ГИС),  

12) основни технички карактеристики на комбинираната постројка, 

13) еднополна струјна шема, 

14) планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година), 

15) локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија, 

16) локација на точки на предавање на електричната енергија и точки на испорака на топлинската енергија 
на дистрибутивната мрежа. 

11.2. Привремена лиценца за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија 

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за 
катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за 
користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или изјава дека во постапката за 
издавање на лиценца ќе биде доставен, 

2) одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба 
или решение за изведување на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата 
на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од надлежен орган согласно закон, 

3) овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен 
весник на Република Северна Македонија, согласно закон, 

4) основен, изведбен проект или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од 
видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти, 

5) географска локација на објектите (ГИС),  

6) основни технички карактеристики на комбинираната постројка, 

7) локациска основа на комбинираната постројка, со легенда, 

8) еднополна струјна шема, 

11.3. Лиценца за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија на носител на 
привремена лиценца 

1) имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за 
катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор за 
користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на 
земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на 
привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца, 

2) проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект, 

3) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање 
во употреба согласно закон, 

4) документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија, 

5) решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа, 

6) решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија, 

7) организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност 
на лицата кои што раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и 
постројки со кои се врши дејноста, 
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8) сертификат за имплементиран стандард MKС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на 
информации (за големи производители - над 80 MW), 

9) планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година), 

10) локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија, 

11) локација на точки на предавање на електричната енергија и точки на испорака на топлинската енергија 
на дистрибутивната мрежа. 

12. Лиценца за пробна работа за Производство на електрична енергија/ Регулирано производство на 
топлинска енергија/ Производство на топлинска енергија/ Комбинирано производство на 

електрична и топлинска енергија 

1) изјава од производителите на главната опрема за вршење на енергетската дејност заверена од нотар 
со која се потврдува дека главната опрема е монтирана во согласност со упатствата на 
производителите и соодветните технички прописи и стандарди за таков вид на опрема, или изјава од 
изведувачот на главната опрема за производство, заверена на нотар, со која потврдува дека опремата 
е монтирана согласно упатствата на производителите и соодветните технички прописи и стандарди, 

2) изјава од инвеститорот заверена од нотар со која се потврдува дека опремата инсталирана во 
енергетскиот објект може да почне со испитување и дека за време на важноста на лиценцата за пробна 
работа инвеститорот е целосно одговорен за сите евентуални проблеми кои можат да настанат кон 
операторите на соодветните енергетски системи и/или кон трети лица приклучени кон енергетските 
системи за време на испитувањето на енергетскиот објект за кој се издава лиценцата за пробна 
работа, 

3) договори со операторите на соодветните енергетски системи за приклучување на енергетскиот објект, 
како и за начинот на приклучок и работа за времетраење на лиценцата за пробна работа, 

4) анекс на договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на 
природно богатство, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност 
со закон (за ХЕЦ и МХЕЦ), ако претходно доставените во постапката за издавање на привремена 
лиценца и се со изминат рок, 

5) решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа 
и/или диструбутивната мрежа за топлинска енергија. 

13. Снабдување со електрична енергија/Снабдување со природен гас 

1) организациона структура на барателот, 

2) опис и организација на системот и софтверот за издавање и контрола на сметките за потрошувачите, 

3) опис и организација  на системот за комуникација со операторот на преносниот и операторот на 
дистрибутивниот систем, 

4) опис и организација  на системот за комуникација со потрошувачите. 

14. Трговија со електрична енергија/Трговија со природен гас 

1) организациона структура на барателот. 

15. Преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати/Производство на горива 
наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива/Транспорт на сурова 

нафра преку нафтовод/ Транспорт на нафтени деривати преку продуктовод/Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт 

1) доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши 
дејноста, (сопственост - имотен лист, закуп - имотен лист со прибележан договор за закуп и договорот 
за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во волумен изразен во 
m3, 

2) основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза 
машинство и електрика), од овластени инженери за таков вид на проекти, 
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3) елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување, 

4) елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна 
средина, 

5) одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање 
во употреба (за фазите машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за 
таков вид на проекти, согласно закон, 

6) табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект, 

7) сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за 
метрологија или друг овластен субјект, 

8) претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој 
се потврдува дека се спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и 
однесување на работниците што ги вршат работите на складирањето предвидени во инвестиционо-
техничката документација и постојните прописи, 

9) записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат, 

10) организациона структура на барателот, и 

11) доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со 
деловни лиценцирани и акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола 
на инсталациите и квалитетот на складираните горива, и тоа: 

– поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на 
квалитет на нафтени деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со 
акредитирано инспекциско тело за квантитативна и квалитативна контрола на нафтени деривати. 

– поседување на сопственo oвластување или склучен договор со правно лице кое има oвластување 
за: 

- одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и 
откривање на експлозивни смеси,  

- техничко испитување на хидрантската мрежа за гаснење пожари и контрола на 
издржливоста на притисокот на цревата во хидрантските ормари, 

- одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари, 

- одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати, 

– поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на 
заземјување и системи за громобранска заштита. 

15.1. дополнителна документација за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати 

1) основни технички карактеристики на рафинеријата на нафта, 

2) географска локација на објектите (ГИС) што ја сочинуваат рафинеријата на нафта вклучувајќи ги и 
резервоарите за сурова нафта и нафтени деривати, со легенда, 

3) технолошка шема на рафинеријата на нафта, со легенда и асортиманот на финални производи, 

4) инсталиран капацитет за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати во 
рафинеријата на нафта (ton/година), 

5) планирани годишни количини на преработена сурова нафта (ton/година), 

6) планирани годишни количини на нафтени деривати, пооделно по видови (ton/година). 

15.2. дополнителна документација за производство на горива наменети за транспорт со 
намешување на нафтени деривати и биогорива 

1) географска локација (ГИС) на расположивите резервоари за складирање на нафтените деривати и 
биогоривата кои се користат за намешување, со легенда, 

2) шематски приказ на системот за намешување со легенда и технички карактеристики на резервоарите 
и опремата, 

3) број и капацитет на резервоарите за складирање на мешавините. 



 39 

15.3. дополнителна документација транспорт на сурова нафта преку нафтовод 

1) географска локација на (ГИС) на сите објекти што го сочинуваат нафтоводот, со легенда, 

2) основни карактеристики на нафтоводот, (номинален капацитет, должина, дијаметар, дебелина на 
цевката, притисок, температура и друго), 

3) капацитет на постројката за прием и испорака на суровата нафта, 

4) планирани годишни количини на сурова нафта, транспортирани преку нафтоводот (ton). 

15.4. дополнителна документација за транспорт на нафтени деривати преку продуктовод 

1) географска локација (ГИС) на сите објекти што го сочинуваат продуктоводот, со легенда, 

2) основни карактеристики на продуктоводот (номинален капацитет, должина, дијаметар, дебелина на 
цевката, притисок, температура и друго), 

3) капацитет на постројката за прием и испорака на нафтените деривати, 

4) планирани годишни количини на нафтени деривати транспортирани преку продуктоводот (ton). 

15.5. дополнителна документација за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт 

1) табеларен преглед со број и капацитет (m3) на резервоари и видови на деривати складирани по 
резервоари, 

2) табеларен преглед на очекувана годишна продажба и снабдување со нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт, со биогорива, за секој дериват пооделно (litar/година или kg/година), 

15.5.1. дополнителна документација за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со течен нафтен гас ТНГ 

1) технички извештај за ТНГ резервоарите издаден од акредитирано тело и кое има ешение за 
исполнување на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања на техничка 
опрема - опрема под притисок,  

2) решение за ставање во употреба на техничка опрема за ТНГ резервоарите издадено од Државен 
инспекторат за техничка инспекција. 

15.5.2. дополнителна документација за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со гориво за млазни мотори ГМ-1 

(ЈЕТ А-1) 

1) одобрение или друг соодветен акт издаден од Агенција за цивилно воздухопловство на Република 
Северна Македонија дека се исполнети условите за услужување на воздухопловите со горива и 
мазива согласно меѓународните стандарди. 

 

16. Упис во регистарот на странски трговци и снабдувачи со електрична енергија и природен гас  

1) лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност, за кое е поднесено 
барањето за издавање на решение за упис во регистарот, во оригинал или копија заверена од 
надлежен орган, 

2) лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност за кое е поднесено 
барањето за издавање на решение за упис во регистарот, во превод на македонски јазик од овластен 
судски преведувач. 
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16.1. дополнителна документација за упис во регистарот на странски снабдувачи со електрична 
енергија 

1) опис и организација на системот и софтверот за издавање и контрола на сметките за потрошувачите, 

2) опис и организација на системот за комуникација со операторот на преносниот и операторот на 
дистрибутивниот систем, 

3) опис и организација  на системот за комуникација со потрошувачи. 

16.2. дополнителна документација за упис во регистарот на странски снабдувачи со природен гас 

1) опис и организација на системот за следење, контрола, евидентирање, издавање на сметки за 
превземени и испорачани количини на природен гас, 

2) опис и организација на системот за комуникација со операторот на системот за дистрибуција на 
природен гас, 

3) опис и организација  на системот за комуникација со потрошувачи. 
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ПРИЛОГ 2 - Обрасци  

Содржина на Прилог 2: 

 

Образец БЛ 1 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за пренос на електрична енергија 

Образец БЛ 2 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за организирање и управување со пазарот на  
  електрична енергија 

Образец БЛ 3 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за дистрибуција на електрична енергија 

Образец БЛ 4 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за пренос на природен гас 

Образец БЛ 5 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за организирање и управување со пазарот на  
  природен гас 

Образец БЛ 6 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за дистрибуција на природен гас 

Образец БЛ 7.1 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за регулирано производство на топлинска  
  енергија/ производство на топлинска енергија 

Образец БЛ 7.2 – Барање за издавање/продолжување на привремена лиценца за регулирано производство на  

  топлинска енергија/ производство на топлинска енергија 

Образец БЛ 7.3 – Барање за издавање/продолжување на лиценца на носител на привремена лиценца за регулирано  

  производство на топлинска енергија/ производство на топлинска енергија 

Образец БЛ 8 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за дистрибуција на топлинската енергија 

Образец БЛ 9 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за снабдување со топлинската енергија 

Образец БЛ 10.1 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за производство на електрична енергија 

Образец БЛ 10.2 – Барање за издавање на привремена лиценца за производство на електрична енергија 

Образец БЛ 10.3 – Барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија на носител на 
 привремена лиценца 

Образец БЛ 11.1 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за комбинирано производство на електрична и  

  топлинска енергија 

Образец БЛ 11.2 – Барање за издавање на привремена лиценца за комбинирано производство на електрична и  

  топлинска енергија 

Образец БЛ 11.3 – Барање за издавање на лиценца за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија  

 на носител на привремена лиценца 

Образец БЛ 12   –  Барање за издавање/продолжување на лиценца за пробна работа за производство на електрична 

  енергија/ регулирано производство на топлинска енергија/ производство на топлинска енергија/  

  комбинирано производство на електрична и топлинска енергија 

Образец БЛ 13 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за снабдување со електрична енергија 

Образец БЛ 14 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за трговија со електрична енергија 

Образец БЛ 15 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за снабдување со природен гас 

Образец БЛ 16 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за трговија со природен гас 

Образец БЛ 17 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за преработка на сурова нафта и производство  
  на нафтени деривати 

Образец БЛ 18 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за производство на горива наменети за транспорт 
  со намешување на нафтени деривати и биогорива 

Образец БЛ 19 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за транспорт на сурова нафта преку нафтовод 

Образец БЛ 20 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за транспорт на нафтени деривати преку  
  продуктовод 

Образец БЛ 21 – Барање за издавање/продолжување на лиценца за трговија на големо со сурова нафта, нафтени 
  деривати, биогорива и горива за транспорт 

Образец БЛ 22 – Барање за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност 

Образец БЛ 23 – Барање за пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност 

Образец БЛ 24 – Барање за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност 
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Образец БУР 1 – Барање за издавање на решение за упис во регистарот на странски трговци на електрична енергија 

Образец БУР 2 – Барање за издавање на решение за упис во регистарот на странски трговци на природен гас  

Образец БУР 3 – Барање за издавање на решение за упис во регистарот на странски снабдувачи на електрична  
  енергија  

Образец БУР 4 – Барање за издавање на решение за упис во регистарот на странски снабдувачи на природен гас  

Образец БУР 5 – Барање за престанок на решение за упис во регистарот  

Образец ИП – Известување за настанати промени кај носител на лиценца 
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Образец БЛ 1 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или 

основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за 
закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на 
користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на 
правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, 

 организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста, 

 сертификат за имплементиран стандард MKС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации, 

 географска локација на објектите (ГИС), 

 еднополна шема (примарна опрема) со легенда, за сите објекти, 

 табеларен преглед на далекуводи со нивна поединечна должина (km) по напонско ниво (400 kV, 220 kV, 110 kV) со основни 

податоци за вид на столбови, број на столбови, материјал и пресек на проводникот и дозволено трајно струјно оптоварување (А), 
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 табеларен преглед со име на трафостаница, тип на трансформатор, номинална струја (А) и номинална привидна моќност на 

трансформаторот (MVA), по напонско ниво и број на единици со поединечна и вкупна моќност (MVA), 

 табеларен преглед на производители на електрична енергија приклучени на преносниот систем со податоци за име на 

централата и за приклучокот, 

 табеларен преглед на потрошувачи приклучени на преносниот систем со податоци за име на потрошувачот и за приклучокот, 

 табеларен преглед за дистрибутивни системи приклучени на преносниот систем со податоци за местото на приклучок, 

 табеларен преглед на загуби на електрична енергија во преносниот систем за последните пет години (MWh), 

 максимално годишно оптоварување во преносна мрежа (MW) за последните пет години, 

 опрема за управување и контрола на електроенергетскиот систем (технички опис со шематски приказ), 

 систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на електроенергетскиот систем заради негово сигурно и безбедно 

функционирање, со назначување на сопственикот, 

 список и опис на функции на софтверот, 

 табеларен преглед на точките на прием и точките на испорака на електрична енергија (локација, напонско ниво и друго), 

 преглед на меѓународни организации во кои барателот на лиценца има обврска да учествува 

 податоци за капацитетот на интерконективните далекуводи со преносните системи на соседните земји. 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или 
основните средства преку кои се врши дејноста 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 2 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ 

 НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 доказ за правото на сопственост на основните средства преку кои ја врши дејноста или доказ за правото на користење на 

основните средства преку кои ја врши дејноста 

 организациона структура на барателот, со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста, 

 преглед и временски план за потпишување договори со други субјекти во земјата или во странство 

 опис и организација на системот за комуникација со операторот 

 податоци за информациониот и телекомуникацискиот систем и опрема. 
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НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на 
поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства 
преку кои се врши дејноста 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 3 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или 

основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за 
закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на 
користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на 
правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија 

 организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста, 

 сертификат за имплементиран стандард MKС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации, 

 табеларен преглед со реден број и име на организациона единица со број на потрошувачи по напонско ниво и групи на 

потрошувачи 

 географска локација на објектите (ГИС), 

 локација на опремата за мерење на електрична енергија со основни карактеристики на мерните уреди за потрошувачите 

приклучени на напонско ниво од  35kV, 20kV, 10kV и 6kV, 
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 табеларен преглед на точките на прием од дистрибуираните производители и точките на испорака на електрична енергија 

(локација, напонско ниво од 35kV, 20kV, 10kV и 6kV), 

 табеларен преглед со вкупна должина по напонско ниво (110kV, 35kV, 20kV, 10kV, 6kV и 0,4kV)  на надземни водови (km) со број 

и вид на столбови 

 табеларен преглед со име на трафостаница, тип на трансформатор, номинална струја (А) и номинална привидна моќност на 

трансформаторот (MVA), по напонско ниво и број на единици со поединечна и вкупна моќност (MVA), со исклучок на дистрибутивни 
трафостаници на 10/0,4 kV/kV 

 табеларен преглед на дистрибутивни трафостаници на 10/0,4 kV/kV групирани по тип на трансформатор со номинална струја (А) 

и номинална привидна моќност на трансформаторот (MVA) 

 табеларен преглед на максимално годишно струјно оптоварување (А) за секоја трафостаница 

 табеларен преглед на загуби на електрична енергија во дистрибутивниот систем за секоја организациона единица поодделно за 

последните пет години, и тоа за вкупни загуби (MWh) и технички загуби (MWh) 

 опрема за управување и контрола на системот за дистрибуција на електрична енергија (технички опис со шематски приказ за 

секоја организациона единица) 

 систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на електродистрибутивниот систем, со назначување на 

сопственикот 

 опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или 
основните средства преку кои се врши дејноста 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 4 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или 

основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за 
закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на 
користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на 
правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија 

 организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста 

 географска локација на објектите (ГИС), 

 основни карактеристики на преносната мрежа (должина, дијаметар, дебелина на цевката, притисок и друго на магистралните 

водови и разводните гранки) 

 главна приемно - предавателна станица (со ситуација на објектот, основа на објектот со распоред на вградената основна опрема, 

со легенда) 
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 табеларен преглед на главните мерно регулациски станици со нивни основни податоци (локација, капацитет,  притисок пред 

редукција и притисок по редукција, тип, производител и друго) 

 номинален преносен капацитет на магистралниот гасовод во nm3 /година 

 табеларен преглед на мерните регулациски станици кај потрошувачите приклучени на преносната мрежа, со нивни основни 

податоци (локација, капацитет, притисок пред редукција и притисок по редукција, тип, производител и друго) 

 планирани технички загуби во системот (nm3 /година) 

 опрема за управување и контрола на системот за природен гас (технички опис со шематски приказ) 

 систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на системот за пренос на природен гас заради негово сигурно и 

безбедно функционирање, со назначување на сопственикот 

 табеларен преглед на точките на прием и точките на испорака на природен гас (локација, притисок и друго) 

 опис и организација на контрола, одржување и отчитување на мерните уреди поставени на системот за пренос на природен гас 

 податоци за капацитетот на интерконективните врски со гасоводните преносни системи на соседните земји 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или 
основните средства преку кои се врши дејноста 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 5 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ 

НА ПРИРОДЕН ГАС 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 доказ за правото на сопственост на основните средства преку кои ја врши дејноста или доказ за правото на користење на 

основните средства преку кои ја врши дејноста  

 организациона структура на барателот, со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста, 

 преглед и временски план за потпишување договори со други субјекти во земјата или во странство 

 опис и организација на системот за комуникација со операторот 

 податоци за информациониот и телекомуникацискиот систем и опрема 
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НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на 
поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства 
преку кои се врши дејноста 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 6 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или 

основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за 
закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на 
користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или доказ дека е започната постапката за упис на 
правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, 

 за нови системи за дистрибуција на природен гас договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство доделен од страна 

на Владата на Република Северна Македонија и договор за концесија за јавна услуга доделен од страна на Владата на Република 
Северна Македонија, со кој концесионерот се обврзува да изгради и да користи и управува нов систем за дистрибуција на природен 
гас, или доказ дека јавното претпријатие или друго правно лице е основано од единицата на локалната самоуправа за таа намена 

 организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста, 

 табеларен преглед со реден број и име на локацијата, број на потрошувачи по ниво на притисок и групи на потрошувачи 

 географска локација на објектите (ГИС), 
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 опрема за управување и контрола на системот за дистрибуција на природен гас (технички опис со шематски приказ за секоја 

локација) 

 систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на системот за дистрибуција на природен гас, со назначување на 

сопственикот 

 опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или 
основните средства преку кои се врши дејноста или концесијата/јавно приватно партнерство 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 7.1 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

РЕГУЛИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА/ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Енергетска дејност за која се бара издавање/продолжување на лиценца 

 регулирано производство на топлинска енергија 

 производство на топлинска енергија 

7. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или 

основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за 
закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на 
користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста 

 одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување 

на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од 
надлежен орган согласно закон, 

 овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна 

Македонија, согласно Законот за енергетика 
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 основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност 

од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти 

 одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон 

 организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста 

 географска локација на објектите (ГИС) 

 инсталирана моќност на топланата (MW), со поединечна инсталирана моќност по котел 

 планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) по топлана 

 локација на точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната мрежа 

 решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или 
основните средства преку кои се врши дејноста  

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 7.2 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

РЕГУЛИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА/ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Енергетска дејност за која се бара издавање на привремена лиценца 

 регулирано производство на топлинска енергија 

 производство на топлинска енергија 

5. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или 

основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за 
закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на 
користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или изјава дека во постапката за издавање на лиценца 
ќе биде доставен 

 одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување 

на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од 
надлежен орган согласно закон, 

 овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна 

Македонија, согласно Закон 

 основен, изведбен проект или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот 

објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти 

 географска локација на објектите (ГИС) 

 локација на точки на испорака на топлинска енергија на дистрибутивната мрежа 
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НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање на привремена лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 7.3 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

РЕГУЛИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА/ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

НА НОСИТЕЛ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Енергетска дејност за која се бара издавање на привремена лиценца 

 регулирано производство на топлинска енергија 

 производство на топлинска енергија 

6. Евидентен број на привремената лиценца         

7. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или 

основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за 
закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на 
користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на привремена лиценца 
е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца 

 одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон 

 проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект 

 организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста 
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 инсталирана моќност на топланата (MW), со поединечена инсталирана моќност по котел 

 планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) по топлана 

 решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или 
основните средства преку кои се врши дејноста 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 8 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или 

основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за 
закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на 
користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста или договор за користење на земјиште и/или основни 
средства преку кои ја врши дејноста со субјект кој има договор прибележан во имотен лист од Агенција за катастар на недвижности 
за користење/стопанисување со државното земјиште и/или основните средства, или  доказ дека е започната постапката за упис на 
правото на сопственост и/или евиденција во Агенцијата за катастар на недвижности 

 за нови системи за дистрибуција на топлинска енергија на подрачјето на единицата на локалната самоуправа, договор за 

воспоставување на јавно-приватно партнерство од Советот на единицата на локална самоуправа или од јавни претпријатија и други 
правни лица основани за таа намена од единицата на локалната самоуправа, 

 одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон 

 организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста 
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 географска локација (ГИС) на дистрибутивна мрежа, со легенда 

 должина на дистрибутивната мрежа во km 

 планирана количина на дистрибуирана енергија во MWh/година 

 список на топлински станици со основни технички податоци 

 локација на мерни уреди со нивни карактеристики 

 локација на точки на испорака на топлинска енергија на снабдувачот и потрошувачите 

 опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење или јавно приватно 
партнерство за земјиштето и/или основните средства преку кои се врши дејноста  

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 



 63 

Образец БЛ 9 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

 

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на основните средства преку 

кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, 
како доказ за правото на користење на основните средства преку кои ја врши дејноста 

 организациона структура на барателот 

 број и инсталирана моќност на потрошувачи по категорија на потрошувачи 

 планирана количина на испорачана/продадена топлинска енергија во MWh/година 

 опис и организација на системот и софтверот за издавање и контрола на сметките за потрошувачите 

 опис и организација  на системот за комуникација со потрошувачите  
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НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства 
преку кои се врши дејноста 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 10.1 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое се врши 

дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор 
за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето 

 одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување 

на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од 
надлежен орган согласно закон, 

 овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна 

Македонија, согласно Закон 

 договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ 

за правото за користење на природното богатство во согласност со закон 

 водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и просторно планирање (за 

ХЕЦ и МХЕЦ) 
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 основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност 

од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти 

 одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон 

 документ за монтажа на мерна опрема 

 решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа 

 организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста 

 сертификат за имплементиран стандард MKС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи 

производители - над 80 MW) 

6.1 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ХЕЦ 

 назив на ХЕЦ 

 еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда 

 податоци за опрема: 

– производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет 
животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски 
центар, 

– турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината, 

– генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот, 

– блок трансформатор: тип производител и номинални податоци за трансформаторот 

6.2 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ТЕЦ 

 назив на ТЕЦ 

 еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда 

 податоци за опрема: 

– производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет 
животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска 
регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа, 

– парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво, 

– парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vrt/min), притисок на пареа 
(MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор, 

– генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот, 

– блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот 

6.3 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од МХЕЦ 

 назив на МХЕЦ 

 еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда 

 податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на 

агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип производител и номинални податоци за генераторот, тип 
производител и номинални податоци за трансформаторот 

6.4 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ВЕЦ 

 назив на ВЕЦ 

 општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни 

единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години 

 податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен 

век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, 
дијаметар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на 
генератор и номинален напон на генератор 

 очекувано производство на електрична енергија 

6.5 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ФЕЦ 

 назив на ФЕЦ 

 општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен 

век на ФЕЦ 

 податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели, тип, 

производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и номинални податоци на инвертор 
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 годишно сончево зрачење на таа локација 

 очекувано производство на електрична енергија 

6.6 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биомаса 

 назив на термоелектроцентралата на биомаса 

 еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда 

 технолошка шема на термоелектроцентралата на биомаса 

 податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес 

 општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни 

единици, номинална моќност на термоелектроцентралата, расположлива моќност на термоелектроцентралата, максимална моќност 
на термоелектроцентралата, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентралата, сопствена 
потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво 

 податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век 

на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за 
генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот 

 податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка 

6.7 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биогас 

 назив на термоелектроцентралата на биогас 

 еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда 

 технолошка шема на термоелектроцентралата на биогас 

 општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни 

единици, номинална моќност на термоелектроцентралата, расположлива моќност на термоелектроцентралата, максимална моќност 
на термоелектроцентралата, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентралата, сопствена 
потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво 

 податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век 

на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за генератор 
и тип производител и номинални податоци за трансформаторот 

 податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето или 
концесијата/јавно приватно партнерство 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 10.2 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое ја врши 

дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор 
за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста или изјава дека 
во постапката за издавање на лиценца ќе биде доставен 

 одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување 

на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од 
надлежен орган согласно закон, 

 овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна 

Македонија, согласно Закон 

 договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ 

за правото за користење на природното богатство во согласност со закон  

 водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и просторно планирање (за 

ХЕЦ и МХЕЦ) 

 основен, изведбен проект или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот 

објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти 

6.1 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ХЕЦ 

 назив на ХЕЦ 

 еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда 
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 податоци за опрема: 

– производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет 
животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски 
центар, 

– турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината, 

– генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот, 

– блок трансформатор: тип производител и номинални податоци за трансформаторот 

6.2 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство на електрична енергија од ТЕЦ 

 назив на ТЕЦ 

 еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда 

 податоци за опрема: 

– производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет 
животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска 
регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа, 

– парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво, 

– парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vrt/min), притисок на пареа 
(MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор, 

– генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот, 

– блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот 

6.3 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од МХЕЦ 

 назив на МХЕЦ 

 еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда 

 податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на 

агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип производител и номинални податоци за генераторот, тип 
производител и номинални податоци за трансформаторот 

6.4 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ВЕЦ 

 назив на ВЕЦ 

 општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни 

единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години 

 податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен 

век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, 
дијаметар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на 
генератор и номинален напон на генератор 

 очекувано производство на електрична енергија 

6.5 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од ФЕЦ 

 назив на ФЕЦ 

 општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен 

век на ФЕЦ 

 податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели, тип, 

производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и номинални податоци на инвертор 

 годишно сончево зрачење на таа локација 

 очекувано производство на електрична енергија 

6.6 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биомаса 

 назив на термоелектроцентралата на биомаса 

 еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда 

 технолошка шема на термоелектроцентралата на биомаса 

 податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес 

 општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни 

единици, номинална моќност на термоелектроцентралата, расположлива моќност на термоелектроцентралата, максимална моќност 
на термоелектроцентралата, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентралата, сопствена 
потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво 
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 податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век 

на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за 
генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот 

 податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка 

6.7 се пополнува само при барање за издавање на лиценца за производство од термоелектроцентрала на биогас 

 назив на термоелектроцентралата на биогас 

 еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда 

 технолошка шема на термоелектроцентралата на биогас 

 општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни 

единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на 
термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена 
потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво 

 податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век 

на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за генератор 
и тип производител и номинални податоци за трансформаторот 

 податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање на привремена лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 10.3 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

НА НОСИТЕЛ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на привремената лиценца         

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое ја врши 

дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор 
за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста, ако во 
постапката за издавање на привремена лиценца е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца 

 анекс на договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно 

доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон (за ХЕЦ и МХЕЦ), ако претходно доставените се со 
изминат рок 

 одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон 

 проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект 

 документ за монтажа на мерна опрема 

 решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа 
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 организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста 

 сертификат за имплементиран стандард MKС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи 

производители - над 80 MW) 
НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето или 
концесијата/јавно приватно партнерство 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 11.1 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или 

основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за 
закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на 
користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста 

 одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување 

на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од 
надлежен орган согласно закон 

 овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна 

Македонија, согласно закон 

 основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност 

од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти 

 одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон 

 документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија 
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 решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа 

 решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија 

 организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста 

 сертификат за имплементиран стандард MKС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи 

производители - над 80 MW) 

 географска локација на објектите (ГИС) 

 основни технички карактеристики на комбинираната постројка 

 еднополна струјна шема 

 планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) 

 локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија 

 локација на точки на предавање на електричната енергија и точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната  

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или 
основните средства преку кои се врши дејноста 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 11.2 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или 

основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за 
закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на 
користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, или изјава дека во постапката за издавање на лиценца 
ќе биде доставен 

 одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување 

на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од 
надлежен орган согласно закон, 

 овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна 

Македонија, согласно Закон 

 основен, изведбен проект или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од видот на енергетскиот 

објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти 

 географска локација на објектите (ГИС) 

 основни технички карактеристики на комбинираната постројка 

 еднополна струјна шема 
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НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање на привремена лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 11.3 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА  

НА НОСИТЕЛ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на привремената лиценца         

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или 

основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за 
закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на 
користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста, ако во постапката за издавање на привремена лиценца 
е поднесена изјава дека ќе биде доставен во постапка за издавање лиценца 

 проект на изведена состојба, ако има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект  

 одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон 

 документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија 

 решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа 

 решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија 

 организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста 
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 сертификат за имплементиран стандард MKС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи 

производители - над 80 MW) 

 планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) 

 локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија 

 локација на точки на предавање на електричната енергија и точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на земјиштето и/или 
основните средства преку кои се врши дејноста 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 12 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА  

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА  

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Евидентен број на привремената лиценца         

3. Енергетска дејност за која се бара издавање/продолжување на лиценца за пробна работа 

 производство на електрична енергија 

 регулирано производство на топлинска енергија 

 производство на топлинска енергија 

 комбинирано производство на електрична и топлинска енергија 

1. ИЗДАВАЊЕ (се пополнува ако барањето е за издавање) 

1.1. Временски период за кој се бара издавање на лиценца        

1.2. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 изјава од производителите на главната опрема за вршење на енергетската дејност заверена од нотар со која се потврдува дека 

главната опрема е монтирана во согласност со упатствата на производителите и соодветните технички прописи и стандарди за таков 
вид на опрема, или изјава од изведувачот на главната опрема за производство, заверена на нотар, со која потврдува дека опремата 
е монтирана согласно упатствата на производителите и соодветните технички прописи и стандарди 

 изјава од инвеститорот заверена од нотар со која се потврдува дека опремата инсталирана во енергетскиот објект може да почне 

со испитување и дека за време на важноста на лиценцата за пробна работа инвеститорот е целосно одговорен за сите евентуални 
проблеми кои можат да настанат кон операторите на соодветните енергетски системи и/или кон трети лица приклучени кон 
енергетските системи за време на испитувањето на енергетскиот објект за кој се издава лиценцата за пробна работа 



 80 

 договори со операторите на соодветните енергетски систем за приклучување на енергетскиот објект, како и за начинот на 

приклучок и работа за времетраење на лиценцата за пробна работа 

 анекс на договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно 

доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон (за ХЕЦ и МХЕЦ), ако претходно доставените во 
постапката за издавање на привремена лиценца и се со изминат рок 

 решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на 
поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на привремена лиценца, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие времетраење не е 
изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца за пробна работа може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата за пробна работа не може да биде подолг од девет месеци, со можност за продолжување 

2. ПРОДОЛЖУВАЊЕ (се пополнува ако барањето е за продолжување) 

2.1. Временски период за кој се бара продолжување на лиценцата за пробна работа       

2.2 Кратко образложение на причината за продолжување на лиценцата за пробна работа 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 13 

 

 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

 
 

Република 
Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 организациона структура на барателот 

 опис и организација на системот и софтверот за издавање и контрола на сметките за потрошувачите 

 опис и организација  на системот за комуникација со операторот на преносниот и операторот на дистрибутивниот систем 

 опис и организација  на системот за комуникација со потрошувачите 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на 
поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 



 82 

Образец БЛ 14 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 организациона структура на барателот 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на 
поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 15 

 

 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС 

 

 

 
 

Република 
Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 организациона структура на барателот 

 опис и организација на системот за следење, контрола, евидентирање, издавање на сметки за превземени и испорачани 

количини на природен гас 

 опис и организација на системот за комуникација со операторот на системот за дистрибуција на природен гас 

 опис и организација  на системот за комуникација со потрошувачи  

НАПОМЕНА:  

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на 
поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 16 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 организациона структура на барателот 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи и Основен суд не треба да биде постара од 6 месеци од денот на 
поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 17 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРЕРАБОТКА НА СУРОВА НАФТА И ПРОИЗВОДСТВО  

НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста, (сопственост - имотен 

лист, закуп - имотен лист со прибележан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во 
имотниот лист во волумен изразен во m3 

 основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза машинство и електрика), од 

овластени инженери за таков вид на проекти 

 елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување 

 елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна средина 

 одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите 

машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон 

 табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект 

 сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен 

субјект  
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 претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој се потврдува дека се 

спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и однесување на работниците што ги вршат работите на 
складирањето предвидени во инвестиционо-техничката документација и постојните прописи 

 записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат, 

 организациона структура на барателот 

 доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со деловни лиценцирани и 

акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола на инсталациите и квалитетот на складираните горива, 
и тоа: 

1. поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на нафтени 
деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за квантитативна и 
квалитативна контрола на нафтени деривати, 

2. поседување на сопственo oвластување или склучен договор со правно лице кое има oвластување за: 
- одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси,  
- техничко испитување на хидрантската мрежа за гаснење пожари и контрола на издржливоста на притисокот на цревата во 
хидрантските ормари, 
- одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари, 
- одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати, 

3.  поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на заземјување и системи за 
громобранска заштита. 

 основни технички карактеристики на рафинеријата на нафта 

 географска локација на објектите (ГИС) што ја сочинуваат рафинеријата на нафта вклучувајќи ги и резервоарите за сурова нафта 

и нафтени деривати, со легенда 

 технолошка шема на рафинеријата на нафта, со легенда и асортиманот на финални производи 

 инсталиран капацитет за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати во рафинеријата на нафта 

(ton/година) 

 планирани годишни количини на преработена сурова нафта (ton/година) 

 планирани годишни количини на нафтени деривати, пооделно по видови (ton/година) 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства 
преку кои се врши дејноста 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 
М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 18 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ СО 
НАМЕШУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста, (сопственост - имотен 

лист, закуп - имотен лист со прибележан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во 
имотниот лист во волумен изразен во m3 

 основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза машинство и електрика), од 

овластени инженери за таков вид на проекти 

 елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување 

 елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна средина 

 одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите 

машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон 

 табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект 

 сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен 

субјект  
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 претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој се потврдува дека се 

спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и однесување на работниците што ги вршат работите на 
складирањето предвидени во инвестиционо-техничката документација и постојните прописи 

 записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат, 

 организациона структура на барателот 

 доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со деловни лиценцирани и 

акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола на инсталациите и квалитетот на складираните горива, 
и тоа: 

1. поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на нафтени 
деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за квантитативна и 
квалитативна контрола на нафтени деривати, 

2. поседување на сопственo oвластување или склучен договор со правно лице кое има oвластување за: 
- одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси,  
- техничко испитување на хидрантската мрежа за гаснење пожари и контрола на издржливоста на притисокот на цревата во 
хидрантските ормари, 
- одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари, 
- одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати, 

3.  поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на заземјување и системи за 
громобранска заштита. 

 географска локација (ГИС) на расположивите резервоари за складирање на нафтените деривати и биогоривата кои се користат 

за намешување, со легенда 

 шематски приказ на системот за намешување со легенда и технички карактеристики на резервоарите и опремата 

 број и капацитет на резервоарите за складирање на мешавините 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства 
преку кои се врши дејноста 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 19 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ТРАНСПОРТ НА СУРОВА НАФТА ПРЕКУ НАФТОВОД 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста, (сопственост - имотен 

лист, закуп - имотен лист со прибележан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во 
имотниот лист во волумен изразен во m3 

 основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза машинство и електрика), од 

овластени инженери за таков вид на проекти 

 елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување 

 елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна средина 

 одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите 

машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон 

 табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект 

 сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен 

субјект  
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 претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој се потврдува дека се 

спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и однесување на работниците што ги вршат работите на 
складирањето предвидени во инвестиционо-техничката документација и постојните прописи 

 записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат, 

 организациона структура на барателот 

 доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со деловни лиценцирани и 

акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола на инсталациите и квалитетот на складираните горива, 
и тоа: 

1. поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на нафтени 
деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за квантитативна и 
квалитативна контрола на нафтени деривати, 

2. поседување на сопственo oвластување или склучен договор со правно лице кое има oвластување за: 
- одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси,  
- техничко испитување на хидрантската мрежа за гаснење пожари и контрола на издржливоста на притисокот на цревата во 
хидрантските ормари, 
- одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари, 
- одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати, 

3.  поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на заземјување и системи за 
громобранска заштита. 

 географска локација на (ГИС) на сите објекти што го сочинуваат нафтоводот, со легенда 

 основни карактеристики на нафтоводот, (номинален капацитет, должина, дијаметар, дебелина на цевката, притисок, температура 

и друго) 

 капацитет на постројката за прием и  испорака на суровата нафта 

 планирани годишни количини на сурова нафта, транспортирани преку нафтоводот (ton) 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства 
преку кои се врши дејноста 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 20 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРАНСПОРТ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ПРЕКУ ПРОДУКТОВОД 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста, (сопственост - имотен 

лист, закуп - имотен лист со прибележан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во 
имотниот лист во волумен изразен во m3 

 основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза машинство и електрика), од 

овластени инженери за таков вид на проекти 

 елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување 

 елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна средина 

 одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите 

машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон 

 табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект 

 сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен 

субјект  
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 претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој се потврдува дека се 

спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и однесување на работниците што ги вршат работите на 
складирањето предвидени во инвестиционо-техничката документација и постојните прописи 

 записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат, 

 организациона структура на барателот 

 доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со деловни лиценцирани и 

акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола на инсталациите и квалитетот на складираните горива, 
и тоа: 

1. поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на нафтени 
деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за квантитативна и 
квалитативна контрола на нафтени деривати, 

2. поседување на сопственo oвластување или склучен договор со правно лице кое има oвластување за: 
- одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси,  
- техничко испитување на хидрантската мрежа за гаснење пожари и контрола на издржливоста на притисокот на цревата во 
хидрантските ормари, 
- одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари, 
- одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати, 

3.  поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на заземјување и системи за 
громобранска заштита. 

 географска локација (ГИС) на сите објекти што го сочинуваат продуктоводот, со легенда 

 основни карактеристики на продуктоводот (номинален капацитет, должина, дијаметар, дебелина на цевката, притисок, 

температура и друго) 

 капацитет на постројката за прием и испорака на нафтените деривати 

 планирани годишни количини на нафтени деривати транспортирани преку продуктоводот (ton) 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства 
преку кои се врши дејноста 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 21 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара издавање/продолжување на лиценца       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Евидентен број на лиценцата (се пополнува само при поднесување на барање за продолжување)        

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста, (сопственост - имотен 

лист, закуп - имотен лист со прибележан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во 
имотниот лист во волумен изразен во m3 

 основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза машинство и електрика), од 

овластени инженери за таков вид на проекти 

 елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување 

 елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна средина 

 одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите 

машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон 

 табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект 

 сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен 

субјект  
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 претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој се потврдува дека се 

спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и однесување на работниците што ги вршат работите на 
складирањето предвидени во инвестиционо-техничката документација и постојните прописи 

 записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат, 

 организациона структура на барателот 

 доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со деловни лиценцирани и 

акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола на инсталациите и квалитетот на складираните горива, 
и тоа: 

1. поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на нафтени 
деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за квантитативна и 
квалитативна контрола на нафтени деривати, 

2. поседување на сопственo oвластување или склучен договор со правно лице кое има oвластување за: 
- одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси,  
- техничко испитување на хидрантската мрежа за гаснење пожари и контрола на издржливоста на притисокот на цревата во 
хидрантските ормари, 
- одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари, 
- одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати, 

3.  поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на заземјување и системи за 
громобранска заштита. 

 табеларен преглед со број и капацитет (m3) на резервоари и видови на деривати складирани по резервоари 

 табеларен преглед на очекувана годишна продажба и снабдување со нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, со 

биогорива, за секој дериват пооделно (litar/година или kg/година) 
 
6.1. се пополнува само при барање за издавање на лиценца за трговија на големо со течен нафтен гас ТНГ 

 технички извештај за ТНГ резервоарите издаден од акредитирано тело и кое има Решение за исполнување на условите за 

вршење на технички прегледи и периодични испитувања на техничка опрема - опрема под притисок,  

 решение за ставање во употреба на техничка опрема за ТНГ резервоарите издадено од Државен инспекторат за техничка 

инспекција. 
6.2. се пополнува само при барање за издавање на лиценца за трговија на големо со гориво за млазни мотори ГМ-1  
(ЈЕТ А-1) 

 одобрение или друг соодветен акт издаден од Агенција за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија дека се 

исполнети условите за услужување на воздухопловите со горива и мазива согласно меѓународните стандарди. 
НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за издавање/продолжување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства 
преку кои се врши дејноста 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 22 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

 

БАРАЊЕ ЗА МЕНУВАЊЕ НА 

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Енергетска дејност за која се бара менување на лиценца 

 производство на електрична енергија 

 регулирано производство на топлинска енергија 

 производство на топлинска енергија 

 комбинирано производство на електрична и топлинска енергија 

 преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати 

 производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива 

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

4. Евидентен број на лиценцата        

5. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. МЕНУВАЊЕ ПОРАДИ НАМАЛУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ СО КОИ СЕ ВРШИ ДЕЈНОСТА 

1.1. Краток опис на капацитетот за кој се намалува лиценцата и причините за намалувањето_____________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Потребна документација  

 изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација 

 тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија 

 историјат со промени издаден од Централен регистар на Република Северна Македонија 

2. МЕНУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ СО КОИ СЕ ВРШИ ДЕЈНОСТА 

2.1. Краток опис на капацитетот за кој се зголемува лиценцата и причините за зголемувањето___________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

2.2. Потребна документација (се пополнува за сите дејности) 

 изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 
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 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

2.2.1 се пополнува само за производство на електрична енергија 

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое се врши 

дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за закуп и договорот за закуп, и/или договор 
за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на користење на земјиштето 

 одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување 

на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од 
надлежен орган согласно закон, 

 овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна 

Македонија, согласно Закон 

 договор за концесија или јавно приватно партнерство ако дејноста се врши со користење на природно богатство, односно доказ 

за правото за користење на природното богатство во согласност со закон 

 водостопанска дозвола или согласност за користење на вода од Министерство за животна средина и просторно планирање (за 

ХЕЦ и МХЕЦ) 

 основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност 

од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти 

 одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон 

 документ за монтажа на мерна опрема 

 решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа 

 организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста 

 сертификат за имплементиран стандард MKС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи 

производители - над 80 MW) 

2.2.1.1 се пополнува само за производство на електрична енергија од ХЕЦ 

 назив на ХЕЦ 

 еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда 

 податоци за опрема: 

– производни единици (агрегати): број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет 
животен век на агрегат, спремност за функција на автоматска регулација (да/не) и спремност за управување од диспечерски 
центар, 

– турбина: тип, производител и номинални податоци за турбината, 

– генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот, 

– блок трансформатор: тип производител и номинални податоци за трансформаторот 

2.2.1.2 се пополнува само за производство на електрична енергија од ТЕЦ 

 назив на ТЕЦ 

 еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда 

 податоци за опрема: 

– производни единици (блокови): број на производни единици (блокови), година на пуштање во работа на блок, проценет 
животен век на блок, основно гориво, специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh), спремност за функција на автоматска 
регулација (да/не) и локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа, 

– парен котел: тип и производител на парен котел и потрошувачка на гориво, 
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– парна турбина: тип и производител на парна турбина, номинална моќност (MW), број на вртежи (vrt/min), притисок на пареа 
(MPa), број на одземања, притисок на кондензација (MPa) и начин на поврзување со генератор, 

– генератор: тип, производител и номинални податоци за генераторот, 

– блок трансформатор: тип, производител и номинални податоци за трансформаторот 

2.2.1.3 се пополнува само за производство од МХЕЦ 

 назив на МХЕЦ, 

 еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда, 

 податоци за опрема: број на производни единици (агрегати), година на пуштање во работа на агрегат, проценет животен век на 

агрегат, тип, производител и номинални податоци за турбината, тип производител и номинални податоци за генераторот, тип 
производител и номинални податоци за трансформаторот 

2.2.1.4 се пополнува само за производство од ВЕЦ 

 назив на ВЕЦ 

 општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни 

единици и номинална моќност (MW), зголемување на капацитетот и број на производни единици и номинална моќност (MW), по години 

 податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производната единица, проценет животен 

век на производната единица, тип и производител на турбина, номинална моќност на турбина, висина на кула, односно столб, 
дијаметар на ротор, број на лопатки, површина која ја зафаќаат лопатките, тип и производител на генератор, номинална моќност на 
генератор и номинален напон на генератор 

 очекувано производство на електрична енергија 

2.2.1.5 се пополнува само за производство од ФЕЦ 

 назив на ФЕЦ 

 општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа и проценет животен 

век на ФЕЦ 

 податоци за опрема: број на фотонапонски панели, тип, производител и номинални податоци на фотонапонски панели, тип, 

производител и номинални податоци на батерија и тип, производител и номинални податоци на инвертор 

 годишно сончево зрачење на таа локација 

 очекувано производство на електрична енергија 

2.2.1.6 се пополнува само за производство од термоелектроцентрала на биомаса 

 назив на термоелектроцентралата на биомаса 

 еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда 

 технолошка шема на термоелектроцентралата на биомаса 

 податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес 

 општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни 

единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на 
термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена 
потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво 

 податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век 

на производна единица, тип и производител и номинални податоци за турбина, тип и производител и номинални податоци за 
генератор и тип производител и номинални податоци за трансформаторот 

 податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка 

2.2.1.7 се пополнува само за производство од термоелектроцентрала на биогас 

 назив на термоелектроцентралата на биогас 

 еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда 

 технолошка шема на термоелектроцентралата на биогас 

 општи податоци: година на почеток на градба, година на завршеток на градба, година на почеток на работа, број на производни 

единици, номинална моќност на термоелектроцентрала, расположлива моќност на термоелектроцентрала, максимална моќност на 
термоелектроцентрала, планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на термоелектроцентрала, сопствена 
потрошувачка, основно гориво и специфична потрошувачка на гориво 

 податоци за опрема: број на производни единици, година на пуштање во работа на производна единица, проценет животен век 

на производна единица, тип и производител и номинални податоци за мотор, тип и производител и номинални податоци за генератор 
и тип производител и номинални податоци за трансформаторот 
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2.2.2 се пополнува само за регулирано производство на топлинска енергија и производство на топлинска енергија  

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или 

основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за 
закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на 
користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста 

 одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување 

на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од 
надлежен орган согласно закон, 

 овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна 

Македонија, согласно Законот за енергетика 

 основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност 

од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти 

 одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон 

 организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста 

 географска локација на објектите (ГИС) 

 инсталирана моќност на топланата (MW), со поединечна инсталирана моќност по котел 

 планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) по топлана 

 локација на точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната мрежа 

 решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа 

 

2.2.3 се пополнува само за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија  

 имотен лист/листови од Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето и/или 

основните средства преку кои ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор за 
закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или експропријација, како доказ за правото на 
користење на земјиштето и/или основните средства преку кои ја врши дејноста 

 одобрение за градење или одобрение за реконструкција или одобрение за доградба или надградба или решение за изведување 

на градба, односно поставување на опрема во случај кога за изградбата на објектот не е потребно одобрение за градба издадени од 
надлежен орган согласно закон 

 овластување за изградба на енергетски објекти добиено од надлежен орган и објавено во Службен весник на Република Северна 

Македонија, согласно закон 

 основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност 

од видот на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти 

 одобрение за употреба на енергетски објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно закон 

 документ за монтажа на мерна опрема за електрична енергија 

 решение за согласност за приклучување на електропреносната или електродистрибутивната мрежа 

 решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија 

 организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста 

 сертификат за имплементиран стандард MKС EN ISO/IEC 27001 за управување со безбедност на информации (за големи 

производители - над 80 MW) 

 географска локација на објектите (ГИС) 

 основни технички карактеристики на комбинираната постројка 

 еднополна струјна шема 

 планирани годишни количини на произведена енергија (MWh/година) 

 локација на мерни уреди со нивни карактеристики за електрична енергија 

 локација на точки на предавање на електричната енергија и точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната 
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2.2.4 се пополнува само за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати, производство на горива 
наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива и трговија на големо со сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт 

 доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста, (сопственост - имотен 

лист, закуп - имотен лист со прибележан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарот/резервоарите треба да се запишани во 
имотниот лист во волумен изразен во m3 

 основен, изведбен проект и проект на изведена состојба или проект за пренамена/адаптација (фаза машинство и електрика), од 

овластени инженери за таков вид на проекти 

 елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување 

 елаборат за оценка на влијанието врз животната средина, одобрен од Министерство за животна средина 

 одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба (за фазите 

машинство и електрика заедно или поединечно) од овластени инженери за таков вид на проекти, согласно закон 

 табели на зафатнина од Биро за метрологија или друг овластен субјект 

 сертификат за верификација на мерни инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен 

субјект  

 претходна согласност за локација од Министерството за внатрешни работи и/или соодветен акт со кој се потврдува дека се 

спроведени мерките за безбедност, заштита на имотот и правила за работа и однесување на работниците што ги вршат работите на 
складирањето предвидени во инвестиционо-техничката документација и постојните прописи 

 записник за извршен инспекциски надзор од (МТУ) од Пазарен инспекторат, 

 организациона структура на барателот 

 доказ дека барателот поседува овластувања, лиценци, акредитации или има склучено договор со деловни лиценцирани и 

акредитирани правни субјекти за вршење на дејности одржување и контрола на инсталациите и квалитетот на складираните горива, 
и тоа: 

1. поседување на сопствена или склучен договор со акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на нафтени 
деривати и/или поседување на сопствено или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за квантитативна и 
квалитативна контрола на нафтени деривати, 

2. поседување на сопственo oвластување или склучен договор со правно лице кое има oвластување за: 
- одржување на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси,  
- техничко испитување на хидрантската мрежа за гаснење пожари и контрола на издржливоста на притисокот на цревата во 
хидрантските ормари, 
- одржување, сервисирање и испитување на стабилните инсталации за заштита од пожари, 
- одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати, 

3.  поседување или склучен договор со акредитирано инспекциско тело за испитување на системи на заземјување и системи за 
громобранска заштита. 

2.2.4.1 се пополнува само за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати 

 основни технички карактеристики на рафинеријата на нафта 

 географска локација на објектите (ГИС) што ја сочинуваат рафинеријата на нафта вклучувајќи ги и резервоарите за сурова нафта 

и нафтени деривати, со легенда 

 технолошка шема на рафинеријата на нафта, со легенда и асортиманот на финални производи 

 инсталиран капацитет за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати во рафинеријата на нафта 

(ton/година) 

 планирани годишни количини на преработена сурова нафта (ton/година) 

 планирани годишни количини на нафтени деривати, пооделно по видови (ton/година) 

2.2.4.2 се пополнува само за производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и 
биогорива 

 географска локација (ГИС) на расположивите резервоари за складирање на нафтените деривати и биогоривата кои се користат 

за намешување, со легенда 

 шематски приказ на системот за намешување со легенда и технички карактеристики на резервоарите и опремата 

 број и капацитет на резервоарите за складирање на мешавините  

2.2.4.3 се пополнува само за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт 

 табеларен преглед со број и капацитет (m3) на резервоари и видови на деривати складирани по резервоари 

 табеларен преглед на очекувана годишна продажба и снабдување со нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, со 

биогорива, за секој дериват пооделно (litar/година или kg/година) 
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2.2.4.3.1 се пополнува само за трговија на големо со течен нафтен гас ТНГ 

 технички извештај за ТНГ резервоарите издаден од акредитирано тело и кое има Решение за исполнување на условите за 

вршење на технички прегледи и периодични испитувања на техничка опрема - опрема под притисок,  

 решение за ставање во употреба на техничка опрема за ТНГ резервоарите издадено од Државен инспекторат за техничка 

инспекција. 
2.2.4.3.2 се пополнува само за трговија на големо со гориво за млазни мотори ГМ-1 (ЈЕТ А-1) 

 одобрение или друг соодветен акт издаден од Агенција за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија дека се 

исполнети условите за услужување на воздухопловите со горива и мазива согласно меѓународните стандарди 
НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за менување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства 
преку кои се врши дејноста 

 техничката и дополнителната документација што се доставува во постапката се однесува само на капацитетот за кој се менува лиценцата 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 
М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 23 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ПРЕНОС НА 

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Евидентен број на лиценцата која се пренесува        

4. Енергетска дејност за која што е издадена лиценцата која 
се пренесува 

 пренос на електрична енергија 

 организирање и управување со пазарот на електрична 

енергија 

 дистрибуција на електрична енергија 

 пренос на природен гас 

 организирање и управување со пазарот на природен гас 

 дистрибуција на природен гас 

 регулирано производство на топлинска енергија 

 дистрибуција на топлинска енергија 

 снабдување со топлинска енергија 

 производство на електрична енергија 

 снабдување со електрична енергија 

 трговија со електрична енергија 

 снабдување со природен гас 

 трговија со природен гас 

 производство на топлинска енергија 

 преработка на сурова нафта и производство на нафтени 

деривати 

 производство на горива наменети за транспорт со 

намешување на нафтени деривати и биогорива 

 транспорт на сурова нафта преку нафтовод 

 транспорт на нафтени деривати преку продуктовод 

 трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива за транспорт 

5. Ако друштвото на кое се пренесува лиценцата учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата 
и колкаво е учеството: ___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Основ за пренос на лиценца (означете кој основ е исполнет за пренос на лиценцата) 

 енергетската дејност за која е издадена лиценцата се врши врз основа на концесија за користење на природно добро или врз 

основа на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за изградба на енергетски објект каде концедентот во согласност 
со овој закон или други закони донел одлука за пренесување на концесиските права  

 постројката за производство на електрична или топлинска енергија е во состав на не енергетски објект и истата не може да биде 

одвоена од него, а не енергетскиот објект го променил сопственикот 

 се формира ново друштво при спроведување на постапка за правно раздвојување на вертикално интегрирано друштво во 

согласност со Законот за енергетика, или 

 отворена е стечајна постапка со лично управување, со усвоен план за реорганизација на вршителот на дејноста, на кој му е 

издадена лиценца 

7. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 изјава за веродостојност на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 



 102 

 информација за економско финансиската состојба на барателот од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за стечај од ЦР на РСМ 

 потврда дека над барателот не е отворена постапка за ликвидација од ЦР на РСМ 

 уверение за платени даноци и придонеси од УЈП 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 

вршење професија, дејност или должност 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 

 информација од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против барателот не е изречена одлука за сторено кривично дело 

на територијата на Република Северна Македонија 

 организациона структура на барателот со податоци за бројот, образованието и стручната способност на лицата кои што 

раководат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста 

 друга потребна документација и податоци, како доказ за исполнување на условот за пренос 

НАПОМЕНА: 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 6 месеци од денот на поднесување на барањето, освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од денот 
на поднесување на барањето 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

 носител на лиценца за вршење на енергетска дејност, кој веќе има доставено до Регулаторната комисија за енергетика документација чие 
времетраење не е изминато, во постапката за менување на лиценца може да се повика на оваа документација со забелешка  

 датумот на важење на лиценцата не може да биде подолг од датумот на важење на договорот за закуп или користење на основните средства 
преку кои се врши дејноста 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БЛ 24 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА 

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Евидентен број на лиценцата за која се бара престанок       

4. Енергетска дејност за која што е издадена лиценцата за која 
се бара престанок 

 пренос на електрична енергија 

 организирање и управување со пазарот на електрична 

енергија 

 дистрибуција на електрична енергија 

 пренос на природен гас 

 организирање и управување со пазарот на природен гас 

 дистрибуција на природен гас 

 регулирано производство на топлинска енергија 

 дистрибуција на топлинска енергија 

 снабдување со топлинска енергија 

 производство на електрична енергија 

 снабдување со електрична енергија 

 трговија со електрична енергија 

 снабдување со природен гас 

 трговија со природен гас 

 производство на топлинска енергија 

 преработка на сурова нафта и производство на нафтени 

деривати 

 производство на горива наменети за транспорт со 

намешување на нафтени деривати и биогорива 

 транспорт на сурова нафта преку нафтовод 

 транспорт на нафтени деривати преку продуктовод 

 трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива за транспорт 

5. Краток опис на причината за која се поднесува барањето за престанок на лиценцата____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ, не постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето 

НАПОМЕНА: документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      
М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БУР 1 

 

 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ 
НА СТРАНСКИ ТРГОВЦИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

 

 

 
 

Република 
Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара упис во регистарот       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Број на потрошувачи кои откупуваат електрична енергија во матичната земја       

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ, не постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ, не постар од 6 месеци од денот на поднесување на барањето 

 лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност, за кое е поднесено барањето за издавање на решение 

за упис во регистарот, во оригинал или копија заверена од надлежен орган  

 лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност за кое е поднесено барањето за издавање на решение 

за упис во регистарот, во превод на македонски јазик од овластен судски преведувач 

НАПОМЕНА: документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БУР 2 

 

 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ 
НА СТРАНСКИ ТРГОВЦИ НА ПРИРОДЕН ГАС  

 

 

 
 

Република 
Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара упис во регистарот       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Број на потрошувачи кои откупуваат природен гас во матичната земја       

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ, не постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ, не постар од 6 месеци од денот на поднесување на барањето 

 лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност, за кое е поднесено барањето за издавање на решение 

за упис во регистарот, во оригинал или копија заверена од надлежен орган  

 лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност за кое е поднесено барањето за издавање на решение 

за упис во регистарот, во превод на македонски јазик од овластен судски преведувач 
НАПОМЕНА: документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БУР 3 

 

 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ 
НА СТРАНСКИ СНАБДУВАЧИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

 

 

 
 

Република 
Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара упис во регистарот       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Број на потрошувачи кои купуваат електрична енергија во матичната земја       

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ, не постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ, не постар од 6 месеци од денот на поднесување на барањето 

 лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност, за кое е поднесено барањето за издавање на решение 

за упис во регистарот, во оригинал или копија заверена од надлежен орган  

 лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност за кое е поднесено барањето за издавање на решение 

за упис во регистарот, во превод на македонски јазик од овластен судски преведувач 

 опис и организација на системот и софтверот за издавање и контрола на сметките за потрошувачите 

 опис и организација на системот за комуникација со операторот на преносниот и операторот на дистрибутивниот систем 

 опис и организација на системот за комуникација со потрошувачите 

НАПОМЕНА: документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БУР 4 

 

 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ 
НА СТРАНСКИ СНАБДУВАЧИ НА ПРИРОДЕН ГАС  

 

 

 
 

Република 
Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Временски период за кој се бара упис во регистарот       години 

4. Ако друштвото учествува со удели или акции во други друштва да се наведат друштвата и колкаво е учеството:________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Број на потрошувачи кои купуваат природен гас во матичната земја       

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 изјава за веродостојноста на податоците и приложената документација 

 доказ за платен паричен надоместок во висина од 500 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ, не постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето 

 историјат со промени издаден од ЦР на РСМ, не постар од 6 месеци од денот на поднесување на барањето 

 лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност, за кое е поднесено барањето за издавање на решение 

за упис во регистарот, во оригинал или копија заверена од надлежен орган  

 лиценца или друг соодветен документ за вршење на енергетската дејност за кое е поднесено барањето за издавање на решение 

за упис во регистарот, во превод на македонски јазик од овластен судски преведувач 

 опис и организација на системот за следење, контрола, евидентирање, издавање на сметки за превземени и испорачани 

количини на природен гас 

 опис и организација на системот за комуникација со операторот на системот за дистрибуција на природен гас 

 опис и организација  на системот за комуникација со потрошувачи  

НАПОМЕНА: документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец БУР 5 

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА 

РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ 

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Евидентен број на решението за упис во регистарот за кое се бара престанок       

4. Енергетска дејност за која што издадено решението за упис во регистарот за кое се бара престанок 

 трговија со електрична енергија 

 трговија со природен гас 

 снабдување со електрична енергија 

 снабдување со природен гас 

5. Краток опис на причината за која се поднесува барањето за престанок на решението за упис во регистарот 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Потребна документација (означете ги документите што се поднесуваат во прилог на барањето) 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ, не постара од 15 дена од денот на поднесување на барањето 

НАПОМЕНА: документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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Образец ИП  

 

 

 
 

Регулаторна комисија за 
енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАСТАНАТИ ПРОМЕНИ КАЈ НОСИТЕЛ НА 

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

 

 

 

 
Република 

Северна Македонија 

1. Податоци за Барателот: 

Назив: 

Седиште: 

Е-пошта (e-mail): 

2. Лице за контакт определено од Барателот: 

Име и презиме: 

Телефон: 

Е-пошта (e-mail): 

Приемен печат на Регулаторна комисија за енергетика 

3. Енергетска дејност за која е издадена лиценцата 

 пренос на електрична енергија 

 организирање и управување со пазарот на електрична енергија 

 дистрибуција на електрична енергија 

 пренос на природен гас 

 организирање и управување со пазарот на природен гас 

 дистрибуција на природен гас 

 регулирано производство на топлинска енергија 

 дистрибуција на топлинска енергија 

 снабдување со топлинска енергија 

 производство на електрична енергија 

 снабдување со електрична енергија 

 трговија со електрична енергија 

 снабдување со природен гас 

 трговија со природен гас 

 производство на топлинска енергија 

 преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати 

 производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива 

 транспорт на сурова нафта преку нафтовод 

 транспорт на нафтени деривати преку продуктовод 

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

4. Евидентен број на лиценца       

1. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА НАЗИВ, ФОРМА ИЛИ СЕДИШТЕ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 решение за упис на промена или историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

2. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА ВО СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 решение за упис на промена или историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 
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3. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ 

 тековна состојба издадена од ЦР на РСМ 

 решение за упис на промена или историјат со промени издаден од ЦР на РСМ 

 потврда од ЦР на РСМ или уверение од Основен суд дека против овластеното лице/лица на барателот не е изречена прекршочна 

санкција забрана за вршење професија, дејност или должност 
НАПОМЕНА: 

 во прилог на известувањето се доставува потребна документација за промената за која се известува и се означуваат полињата само за 
промената за која се известува 

 потребната документација од Централен регистар, Управа за јавни приходи, Основен суд и Агенција за катастар на недвижности не треба да 
биде постара од 3 месеци од денот на поднесување на известувањето освен тековната состојба која не треба да биде постара од 15 дена од 
денот на поднесувањето на известувањето, 

 документ издаден во електронска форма потпишан со електронски потпис и доставен во електронска форма, се смета за оригинал 

ЗАБЕЛЕШКА_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Датум: 

      

 

 

М.П 

Овластено лице 

(потпис) 
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ПРИЛОГ 3 - Изјави 

 

ИЗЈАВА 

 

ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ И 

ПРИЛОЖЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

Јас ______________________________________________________________, одговорно лице на 
 (име, презиме и ЕМБГ или број на пасош  на одговорното лице) 

 

__________________________________________________________________________________
(назив и седиште на барателот – правното лице) 

 

под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека приложените податоци и 
документација поднесени до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија во прилог на барањето за издавање / менување / продолжување / 
пренесување / престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност, согласно постапките 
утврдени со Правилникот за лиценци, се точни и веродостојни и во целост одговараат на 
фактичката состојба на барателот. 

 

 

Датум: ___________ 

Место: ___________ 

 

 

 ИЗЈАВИЛ 

 

М.П 

 

 _________________________ 

 (Потпис на одговорното лице)  

  



 112 

 

ИЗЈАВА 

 

ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ И 

ПРИЛОЖЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

Јас ______________________________________________________________, одговорно лице на 
 (име, презиме и ЕМБГ или број на пасош  на одговорното лице) 

 

__________________________________________________________________________________
(назив и седиште на барателот – правното лице) 

 

под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека приложените податоци и 
документација поднесени до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија во прилог на барањето за упис во регистарот на странски трговци и 
снабдувачи на електрична енергија и природен гас кои што можат да вршат енергетска дејност во 
Република Северна Македонија согласно Законот за енергетика, согласно постапките утврдени со 
Правилникот за лиценци, се точни и веродостојни и во целост одговараат на фактичката состојба 
на барателот. 

 

 

Датум: ___________ 

Место: ___________ 

 

 

 ИЗЈАВИЛ 

 

М.П 

 

 _________________________ 

 (Потпис на одговорното лице)  
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ПРИЛОГ 4 – Сертификат 

 

 

 

 

Л И Ц Е Н Ц А 
 

за вршење на енергетска дејност 

___________________________________________ 

 

 

 

НОСИТЕЛ НА ЛИЦЕНЦА: 

____________________________________________________________________ 

СЕДИШТЕ: _____________________________________ 

ЕМБС: _____________________________________ 

ЕВИДЕНТЕН БРОЈ: _____________________________________ 

ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ: _____________________________________ 

 
Со оваа лиценца се потврдува дека носителот на лиценцата ги исполнува условите за вршење на 
енергетската дејност пропишани со Законот за енергетика. 

 

 

 ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 МАРКО БИСЛИМОСКИ  

РЕГУЛATОРНА КОМИСИЈА  

ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ  

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
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ПРИЛОГ 5 – Евиденција на лиценци 

датум 
и арх. 
број 

носител на лиценца 

овластено 
лице 

енергетска 
дејност 

евидентен 
број  

датум на 
издавање/ 

продолжување 

период 
на 

важење 

датум на 
важење 

доставен 
годишен 
извештај 

извршен 
увид на 
терен 

забелешка 

назив седиште тел. email ЕМБС ЕДБ 
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ПРИЛОГ 6 – Регистар на решенија за упис на странски трговци и снабдувачи на електрична енергија и природен гас 

 

датум 
и арх. 
број 

носител на решение за упис во регистар 

овластено 
лице 

енергетска 
дејност 

регистарски 
број  

број на лиценца 
или др.документ и 
назив и седиште 
на органот кој ја 

издал 

назив и 
седиште на 

носителот на 
лиценцата 

или 
др.документ 

датум на 
издавање 

период на 
важење 

датум на 
важење 

доставен 
годишен 
извештај 

извршен 
увид на 
терен 

забелешка 

назив седиште тел. email ЕМБС ЕДБ 
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О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 3 од Законот за енергетика (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 96/2018), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
изработи Правилник за лиценци. 

Регулаторната комисија за енергетика го изработи Правилникот за лиценци со помош на УСАИД 
и во соработка со Секретаријатот на Енергетската заедница.  

Со овој Правилник за лиценци се уредуваат:  

1) условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување, пренесување, 
суспендирање, одземање или престанување на важење на лиценците за вршење на 
енергетски дејности, привремените лиценци и лиценци за пробна работа, како и роковите 
за преземање на одделни дејствија во соодветната постапка, 

2) постапката за уписот во регистарот на странски трговци и снабдувачи на електрична 
енергија и природен гас кои што можат да вршат енергетска дејност во Република 
Северна Македонија согласно Законот за енергетика, како и за суспендирање, укинување 
и престанување на решението за упис во регистарот,  

3) документацијата што се доставува во постапката, 

4) времетраењето на лиценцата, привремената лиценца и лиценцата за пробна работа, 
како и времетраењето на решението за упис во регистарот, 

5) обрасците што се применуваат во постапката за издавање, менување, продолжување, 
пренесување, суспендирање или одземање на лиценцата, привремената лиценца и 
лиценцата за пробна работа, како и обрасците што се применуваат во постапката за 
уписот и бришење од регистарот, 

6) содржината на лиценцата, привремената лиценца и лиценцата за пробна работа, како и 
на решението за упис во регистарот,  

7) начин на водење и објавување на податоци од евиденцијата за издадени лиценци и 
издадени решенија за упис во регистарот, 

8) следењето и контролата на исполнувањето на обврските содржани во лиценцата или во 
решението за упис во регистарот и другите обврски што произлегуваат од Законот за 
енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика, и 

9) износот на надоместокот за постапката за издавање, менување, продолжување и 
пренесување на лиценцата, како и за постапката за упис во регистарот и 

10) други прашања поврзани со лиценците и решенијата за упис во регистарот.  

 

Постојниот систем за издавање на лиценци за вршење на енергетски дејности се унапредува во 
насока на: 

1) пропишување на поедноставни постапки за издавање на лиценците за вршење на енергетски 

дејности,  

2) намалување на времетраењето на постапките, 

3) прецизирање на потребната документација што треба да биде доставена во постапките за 

секоја енергетска дејност одделно, 
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4) допрецизирање на постапките за издавање на привремена лиценца и лиценца за пробна 

работа, и 

5) поедноставување на учеството на трговците и снабдувачите со електрична енергија и 

природен гас од други земји на пазарите во Република Северна Македонија со примена на 

принципот на реципроцитет преку регистрација во Регулаторната комисија за енергетика, без 

прибавување на лиценца. 

На 14 декември 2018 година Регулаторната комисија за енергетика на својата веб страна го објави 
Предлог - Правилникот за лиценци, како и соопштение со кое ги повика сите заинтересирани 
страни да достават по електронски пат на официјалната адреса: erc@erc.org.mk, свои сугестии, 
забелешки и предлози, најдоцна до 27 декември 2018 година, по однос на Предлог - Правилникот 
за лиценци. Исто така, Регулаторната комисија за енергетика го достави Предлог - Правилникот 
за лиценци и до Секретаријатот на Енергетската заедница за увид и забелешки.  

Заклучно со 27 декември 2018 година беа доставени забелешки од следните заинтересирани 
страни: Макпетрол АД Скопје, БЕГ АД Скопје и ТЕ-ТО АД Скопје, Феро Инвест ДОО Скопје, 
Водоват 6 ДОО Охрид, Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, како и од Секретаријатот на 
Енергетската заедница. 

Регулаторната комисија за енергетика со Решение број 02-2380/1 од 14 декември 2018 година 
свика подготвителна седница на 27 декември 2018 година на која предмет на разгледување беше 
Предлог - Правилникот за лиценци. На подготвителната седница беа поканети: членовите на 
Регулаторната комисија за енергетика, носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности,  
Кабинетот на Заменик Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, 
Министерството за економија, Министерството за внатрешни работи, Комисијата за заштита на 
конкуренција, Стопанската комора на Македонија, Сојузот на стопански комори на Македонија, 
Организацијата на потрошувачи на Македонија и Советот за заштита на потрошувачите. 

На 27 декември 2018 година се одржа подготвителна седница на која учествуваа членовите на 
Регулаторната комисија за енергетика, претставници од Министерството за економија, 
Министерството за внатрешни работи, Стопанската комора на Македонија, консултантите на 
УСАИД и голем број на носители на лиценци за вршење на енергетски дејности. На подготвителна 
седница, претседателот на Регулаторната комисија за енергетика го образложи текстот на 
Предлог - Правилникот за лиценци, ги истакна сите придобивки од промените кои што се 
воведуваат и поедноставувањето на постапката. По излагањето, се отвори дискусија на која земаа 
учество и присутните, истакнаа пофалби и предлози за подобрување на текстот на Предлог - 
Правилникот за лиценци. Пред звршување на подготвителната седница, претседателот на 
Регулаторната комисија за енергетика, утврди дополнителен рок, до 18 јануари 2019 година, во 
кој ќе можат сите заинтересирани страни да достават предлози и забелешки. Заклучно со 18 
јануари 2019 година, допонително, беа доставени забелешки од следните заинтересирани страни: 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО и Вардакс АД – 
Подружница Скопје. 

Имајќи ги во предвид доставените забелешки во дадените рокови, забелешките дадени на 
подготвителната седница од страна на заинтересираните страни, како и забелешките доставени 
од Секретаријатот на Енергетската заедница, Регулаторната комисија за енергетика изработи 
текст на Правилник за лиценци, како предлог за донесување. 

Регулаторната комисија за енергетика на седницата одржана на ден 1 март 2019 година донесе 
Правилник за лиценци.  


