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Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 
22 став (1) точка 16 од  Законот за енергетика  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 06/16, 53/16 и 189/16) и 
член 50 став (1) алинеја 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), на барање на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ДАНСКЕ КОМОДИТИС ИНВЕСТ ДООЕЛ 
Скопје на седницата одржана на 09.11.2016 година, донесе  

 
 

ОДЛУКА  
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги  ДАНСКЕ КОМОДИТИС ИНВЕСТ 
ДООЕЛ Скопје, му  престанува лиценцата за вршење на енергетската дејност 
трговија со електрична енергија, издадена од Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија со Одлука УП1 бр. 07-202/13 од 25 ноември 2013 година и 
објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 165/13.  

  
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 

 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето  и ќе се објави во „Службен 

весник на Република Македонија“.  
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
 

Друштвото за производство, трговија и услуги  ДАНСКЕ КОМОДИТИС ИНВЕСТ 
ДООЕЛ Скопје на ден 25.10.2016  година достави Барање УП1 бр.12-1877/1 за престанок на 
лиценцата за трговија со електрична енергија со евидентен број ЕЕ-149.10.1/13 издадена од 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука УП1 бр. 07 - 
202/13 од 25 ноември 2013 година и објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 165/13.  

Согласно член 50 став (1) алинеја 1 од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), 
лиценцата може да престане да важи по барање на носителот на лиценца. 

Согласно член 51 став (1), (2) и (3) од  Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности, носителот на лиценца може со писмено барање до Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија да побара престанок на лиценцата. 
Бaрањето треба да го достави најмалку 60 од денот од кога се бара престанок на лиценцата 
и во истото треба да ги наведе причините поради кои се бара престанок на лиценцата.  
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Барателот постапи согласно погоренаведените одредби и во своето писмено 
барање наведе дека нема намера да се занимава со вршење на дејноста трговија со 
електрична енергија и планира да го ликвидира друштвото. 

Регулаторната комисија за енергетика писмено се обрати до операторот на пазар на 
електрична енергија АД МЕПСО со допис УП1 бр.07-202/13 од 27.10.2016 година за да 
провери дали Друштвото за производство, трговија и услуги  ДАНСКЕ КОМОДИТИС 
ИНВЕСТ ДООЕЛ има направено трансакции на пазарот на електрична енергија и дали 
постојат некакви должнички побарувања. Операторот на пазар на електрична енергија се 
обрати до Регулаторната комисија за енергетика со допис бр.12-1957/1 од 07.11.2016 година 
и се изјасни дека Друштвото за производство, трговија и услуги  ДАНСКЕ КОМОДИТИС 
ИНВЕСТ ДООЕЛ има извршено последни трансакции на пазарот на електрична енергија во 
февруари 2014 година.  

Во однос на барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги  ДАНСКЕ 
КОМОДИТИС ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје за престанок на лиценцата за трговија со електрична 
енергија, барателот ги исполни сите услови за престанок на лиценцата наведени во член 51 
од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности заради што Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија одлучи како во диспозитивот на оваа 
одлука. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овaa Одлука може да се поднесе жалба до Комисијата за  
решавање на жалби од областа на енергетиката, преку Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на приемот на  Одлуката. 
 
УП1 Бр. 07-202/13 
09.11.2016 година                                                          
        Скопје                     
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