
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на врз основа на 

член 22 став 1 алинеја 16 и член 41 од Законот за енергетика („Службен весник на РепубликаМакедонија“ 

бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), на седницата 

одржана на 18.11.2016 година, донесе 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 

 

Член 1 

(1) Во Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 

Република Македонија“  бр.143/11, 78/13 и 33/15), во член 28, во став 2 зборовите: “влегува во сила со 

нејзината објава” се заменуваат со зборовите: “ќе се објави”. 

Член 2 

(1) Во член 34, во став 1 по точката 5 се додава нова точка 6 која гласи: 

„6) услови, начин и постапка за доставување на извештаи, информации и други податоци 

потребни за следење на  функционирањето на енергетските пазари, пропишани со други акти од страна 

на Регулаторната комисија за енергетика;“  

(2) Точките 6 и 7 стануваат точки 7 и 8. 

Член 3 

(1) Во член 44 ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат: 

„(3) Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе одлука за менување на лиценцата за 

вршење на енергетска дејност најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегување во сила на законот 

односно прописот кој што предизвикал значителни промени во условите за вршење на енергетската 

дејност и ќе ја достави до носителот на лиценцата. 

 (4) Одлуката од став 3 од овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“  и 

на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика.“  

Член 4 

(1) Во член 48 став 1, во алинеја 2 точката се заменува со запирка, се додава сврзникот “или” и 

се додава нова алинеја 3 која гласи:  

„3) операторот на дистрибутивниот систем да ги има исполнето условите од член 78 од Законот 

за енергетика.“  

Член 5 

(1) Член 49 се менува и гласи: 

„Член 49 

(1) Барањето за пренос на лиценца се поднесува врз основа на член 48 од Правилникот, се 

доставува во писмена форма, потпишано од лицето овластено за застапување на барателот на пренос 

на лиценцата, архивирано и заверено со печат. 



(2)  Регулаторната комисија за енергетика по приемот на барањето за пренос на лиценца ќе 

донесе Заклучок за отпочнување на постапка за пренос на лиценцата за вршење на енергетската дејност 

и ќе го достави до барателот.  

(3) Во заклучокот од став 2 на овој член Регулаторната комисија за енергетика ќе ги определи 

одредбите од овој Правилник кои ќе се применуваат во постапката за пренос на лиценцата во зависност 

од карактерот, обемот и последиците од преносот на лиценцата, потребната документација која што 

барателот на пренос на лиценцата треба да ја достави, како и роковите во кои што ќе се преземат 

одделните дејствија од постапката.  

(4) Кон барањето за пренос на лиценца, барателот на пренос на лиценцата, задолжително треба 

да приложи доказ дека на сметка на Регулаторната комисија за енергетика уплатил неповратен паричен 

надоместок за трошоците направени во постапката за пренос на лиценцата во нето износ од 500 евра во 

денарска против вредност, по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на 

поднесувањето на барањето за пренос на лиценцата и изјава на одговорното лице за веродостојност на 

податоците и документацијата поднесени во прилог на барањето за пренос на лиценцата. 

(5) Регулаторната комисија за енергетика, по спроведување на постапката за пренос на 

лиценцата, ќе донесе Одлука за пренос на лиценцата и ќе ја објави во Службен весник на Република 

Македонија и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика.”  

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
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