
 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и 
член 41 од Законот за енергетика („Службен весник на РепубликаМакедонија“ бр. 16/11 и 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14 и 151/14), на седницата одржана на 03.03.2015 година, донесе 
 
  
 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 

 
 
 

Член 1 
 
Во Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности ( „Службен весник на Република Македонија“ 
бр.143/11,78/13), членот 15 се менува и гласи: 

(1) „Барањето за издавање на лиценца се поднесува до Регулаторна комисија за енергетика во два 
примерока.Едниот примерок на документацијата треба да биде оригинал или фотокопија на 
оригиналот заверена на нотар во хартиена форма. Вториот примерок на документацијата може да 
биде фотокопија на првиот примерок  заверена со потпис и печат од барателот или во електронска 
форма со електронски потпис. 
Доколку и вториот примерок се достави во хартиена форма еден примерок од изјавата за 
веродостојност како и пополнетиот БЛ образец се доставуваат во електронска-скенирана форма на 
оригиналот на овие документи. 

(2) Во примерокот кој се доставува во електронска форма документацијата треба да биде одвоено 
              снимена  согласно редоследот од член 14 и 16 од овој Правилник. 

(3) Барателот е должен да ги определи и посебно да ги означи документите кои што се од доверлив 
карактер, во спротивно ќе се смета дека доставените документи во постапката за издавање на 
лиценца не се од доверлив карактер.“ 

 
 
 

Член 2 
 

Во членот 16 во делот за технички квалификации по точката:  2)  се додаваат две нови точки: 3)  и 4)  
кои гласат: 
„ 3) Преддоговор за обезбедување на природен гас за издавање на лиценца снабдување и трговија со 
природен гас. 
   4) Преддоговор за испорака на природен гас за издавање на лиценца снабдување и трговија со природен 
гас.“  
Точките 3), 4) ,5) и 6) стануваат точки:  5) 6), 7) и 8). 
По ставот: „(1)“  се додава  нов став (2) кој гласи: 
„(2) Документите за финансиска состојба, од точкатa 1), 2), 3) и 5) и  документите за непостоење на правни 
пречки за вршење на енергетската дејност не треба да бидат постари од 6 месеци од денот на поднесување 
на барањето за издавање на лиценца“. 
                                           
                                                                          
 
                                                                      

 



Член 3 
 
Во членот 17 ставот ( 2) се  менува и гласи: 
„(2) Поднесеното барање за издавање на лиценца задолжително се заведува во Уписникот (УП1) на 
Регулаторната комисија за енергетика и се составува записник за прием на документацијата. 
Записникот за прием на документацијата се заверува со потпис од најмалку тројца членови на соодветната 
работна група  присутни на приемот на документацијата и печат од  Регулаторната комисија за енергетика, 
како и со потпис и печат од барателот.“ 
 
                Член 4 
 
Членот 32 се менува и гласи: 

„(1)  За влегување во сила на лиценца издадена согласно член 39 од Законот за енергетика , барателот е 
должен да ги достави следните документи: 

- Изјава за веродостојност на  доставените податоците; 
- Тековна состојба за друштвото од Централен регистар на Република Македонија; 
- Проект на изведена состојба во хартиена или електронска форма; 
- Одобрение за употреба на енергетскиот објект или Извештај за извршен технички преглед од надзорниот 

инженер за објектите за кои не е потребно издавање на одобрение за употреба или решение за ставање 
во употреба на опремата што е вградена во постоечкиот градежен објект изграден во согласност со 
закон; 

- Потврда или уверение дека против барателот и лицето /лицата овластени за застапување запишано во 
Централен регистар на Република Македонија: 

а) не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност и должност,  
б) не е осуден за сторено кривично дело 

-       Документ за монтажа на мерна опрема.   
(2) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 7 дена од денот на доставување на докумените од 

став (1) ќе донесе одлука за влегување во сила на лиценцата издадена согласно член 39 од Законот 
за енергетика. 

(3) Одлуката од став (2) од овој член содржи податоци за носителот на лиценцата, дејноста за чие што 
вршење се издава лиценцата, корекции (доколку постојат) во лиценцата која влегува во сила, 
согласно изведена состојба на објектот“. 

 
 

                                                                                        Член 5 
                                                                       
Членот 53  се менува и гласи: 
„ (1) Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне постапка за одземање на лиценцата ако носителот на 
лиценцата: 
- не започне со вршење на регулираната енергетска дејност за која е издадена лиценцата во рокот 

определен со лиценцата; 
- не ја врши дејноста за која е издадена лиценцата на начин и под услови пропишани со Законот за 

енергетика, друг закон и други прописи и на начин и под услови  определени со лиценцата;  
- во своето работење не се придржува кон одлуките и не ги извршува поединечните акти донесени од 

Регулаторната комисија за енергетика; 
- 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 јавната 
услуга на начин пропишан со закон или до намалување на квалитетот, континуитетот, безбедноста или 
сигурноста во обезбедувањето на јавната услуга  и  

- престанал да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност за која е издадена лиценцата“. 
 



 
Член 6 

 
Во член 54  во ставот (4) после зборот: „ кој“,  се додаваат зборовите: „може да биде покус  но“.  
По став (8) се додаваат два нови става  (9) и (10) кои гласат: 
„(9) Против одлуката за одземање на лиценцата носителот на лиценцата има право на жалба во рок од 15 
дена од денот на приемот на одлуката до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката. 
Жалбата не го одлага извршувањето на одлуката.“ 
 (10) Одлуката за одземање на лиценцата Регулаторната комисија за енергетика ја објавува во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
 
                                                                                 Член 7 
 
Во  членот 56  по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
„ (4) Против одлуката за суспендирање на лиценцата носителот на лиценцата има право на жалба во рок од 
15 дена од денот на приемот на одлуката до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката. 
Жалбата не го одлага извршувањето на одлуката. 
Одлуката за суспендирање на лиценцата Регулаторната комисија за енергетика ја објавува во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
 
                                                                                 Член 8 
  
(1) Постапките отпочнати пред донесувањето на овој правилник ќе се завршат согласно Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11 и 
78/13).  

 
                                                                                 Член 9 

 
(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“.  
 
 
 

 
бр. 01-462/1                                                                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ  
 03.03.2015 година  
Скопје                                                                                                                    Димитар Петров 
 
 
 


