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1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 265.11.1/16,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 
1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 12-01/16  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

198. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија” 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) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 8.2.2017 година,  до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката УП1 бр. 12-09/16 од 25.5.2016 годи-

на за вршење на енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/16), издадена на СОЛАРПРО 
ХОЛДИНГ АД Софија Р. Бугарија – Подружница во 
Република Македонија,  во Прилог 1: 

1.1. Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи:  

“ЕЕ – 269.11.1/16,2/17”; 
1.2. Во точка 8 ставот 2  се менува и гласи: 
“Како снабдување со електрична енергија, во смис-

ла на оваа лиценца се смета купување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот систем и операторите на дистри-
бутивните системи, како и продажба на купувачи во 
странство.” 

1.3. Во точка 11 по алинејата 6 се додава нова али-
неја 7 која гласи:  

“- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.” 

Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 

1.4. Во точка 14 алинеите 1 и 2 се бришат. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука ќе влезе во сила од денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 12-09/16  

8 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

199. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 43 став 2 и член 192, а во врска со член 4 став 1 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ 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) и 
член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), на сед-
ницата одржана на 6 февруари 2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Одлуката на Регулаторната комисија за енергети-

ка на Република Македонија бр. 02-2187/1 од 22 декем-
ври 2008 година за издавање на лиценца за вршење на 
енергетска дејност управување со системот за дистри-
буција на електрична енергија и дистрибуција на  елек-
трична енергија на Акционерското друштво за произ-
водство на електрична енергија „Електрани на Македо-
нија“, во државна сопственост - Скопје, улица 11 Ок-
томври бр. 9, Скопје, Република Македонија, со скра-
тен назив: АД ЕЛЕМ - Скопје („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 161/08), се менува по службе-
на должност, заради усогласување со член 4 став 1 од 
Законот за енергетика и член 44 став 3 од Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за дистрибуција на електрична енергија се утврдени во 
пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење 
на енергетска дејност дистрибуција на електрична 
енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
УП1 бр. 12-18/17  

6 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 

ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИС-

ТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Акционерско друштво за производство на елек-

трична енергија „Електрани на Македонија“, во држав-
на сопственост - Скопје, улица 11 Октомври бр. 9, 
Скопје, Република Македонија, со скратен назив: АД 
ЕЛЕМ – Скопје.  
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2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата 

Дистрибуција на електрична енергија. 
 
3. Датум на издавање на лиценцата  
22 декември 2008 година. 
 
4. Временски период на важење на лиценцата   
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата  
22 декември 2043 година. 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ - 31.03.1/08.2/17 
 
7. Број на деловниот субјект: 6023754 
 
8. Единствен даночен број: 4030005560757 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енеретската дејност дистрибуција на 
електрична енергија како дејност од јавен интерес, пра-
вата и обврските на АД ЕЛЕМ - Скопје (во понатамош-
ниот тест: носител на лиценцата), како и неговата фун-
кција на пазарот на електрична енергија. 

Како енергетска дејност дистрибуција на електрична 
енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета пренесува-
ње на електрична енергија преку високонапонски, сред-
нонапонски и нисконапонски дистрибутивни мрежи и 
управување со дистрибутивниот систем на подрачјето 
дефинирано во точка 10 од оваа лиценца заради, испора-
ка на електричната енергија на купувачите, не вклучу-
вајќи снабдување со електрична енергија. 

 
10. Подрачје на вршење на дистрибуција на 

електрична енергија 
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата врши управува-
ње со системот за дистрибуција на електрична енергија 
и дистрибуција на електрична енергија на подрачјето 
на индустрискиот комплекс на поранешната „Рудници 
и Железарница – Скопје“, Општина Бутел и Општина 
Гази Баба.  

 
11. Објекти и средства преку кои се врши дис-

трибуција на електрична енергија  
Носителот на лиценцата врши дистрибуција на 

електрична енергија, на АД ЕЛЕМ - Скопје, преку 
електроенергетските објекти и постројки за дистрибу-
ција на електрична енергија, диспечерски центри и 
други уреди за управување со дистрибутивниот систем 
во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје, лоцирани на 
подрачјето определено во точка 10 на оваа лиценца, а 
наведени во Прилог 2 кој што е составен дел на оваа 
лиценца. 

 
12. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценца е должен во согласност со 
начела на објективност, транспарентност и недискри-
минаторност да обезбеди приклучување  на производи-
телите и потрошувачите на дистрибутивната мрежа ка-
ко и пристап на трети лица за користење на дистрибу-
тивниот систем во согласност со Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија и Законот за 
енергетика. 

13. Права и обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди: 
- сигурно и доверливо функционирање на дистри-

бутивниот систем, во согласност со важечките прописи 
со кои се утврдени техничките правила; 

- сигурна безбедна и квалитетна дистрибуција и ис-
порака на електрична енергија преку дистрибутивниот 
систем преку кој што управува, на недискриминаторна 
и транспарентна основа со пропишан квалитет; 

- развој обновување и одржување на дистрибутивни-
от систем, во согласност со важечките прописи со кои се 
утврдени техничките правила и да се обезбеди долго-
рочна способност на системот за да се задоволат разум-
ните барања за дистрибуција на електрична енергија; 

- план за одржување на мрежата во согласност со 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија и негово доставување до Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија; 

- усогласување на манипулациите во дистрибутивни-
от систем со операторот на електропреносниот систем; 

- електрична енергија за покривање на загубите во 
дистрибутивната мрежа и системските услуги по па-
зарни услови на транспарентен, недискриминаторен и 
конкурентен начин согласно Правилата за пазар на 
електрична енергија; 

- изготвување на извештаи за финансискиот и фи-
зичкиот обем на планираните и реализираните услуги и 
нивно доставување до Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република македонија, на начин и услови и 
во рокови определени во лиценцата; 

- водење на диспечерска книга, записи за доверли-
вост на системите за комуникација, податоци од систе-
мот за надзор и управување и таквите книги, записи и 
податоци да ги чува најмалку десет години; 

- доверливост на комерцијалните и деловните пода-
тоци за корисниците на дистрибутивниот систем; 

- мерење на електричната енергија  што се превзема 
од електропреносниот систем и мерење на електрична-
та енергија што се превзема од производителите прик-
лучени на дистрибутивниот системи и доставување на 
податоци до производителите или снабдувачите или 
трговците како и до операторот на пазар на електрична 
енергија; 

- пристап на корисниците до мерните уреди што се 
во сопственост на операторот на дистрибутивниот сис-
тем во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија и Законот за енергетика; 

- да врши читање на мерните уреди; 
- контрола, вградување, надзор, замена и одржува-

ње на мерната опрема; 
- исклучување на потрошувачите по барање на 

снабдувачот, во согласност со одредбите од Правилата 
за снабдување со електрична енергија. 

- да се придржува кон законите, прописите, стан-
дардите, препораките и други општи акти, при редовно 
одржување на објектите кои се составен дел на дистри-
бутивниот систем; 

- да доставува податоци и информации согласно 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари; 

- да ги почитува Мрежните правила за дистрибуци-
ја на електрична енергија, Правилата за пазар на елек-
трична енергија, правилниците и други прописи кои ги 
пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија; 

- да ги почитува законите, другите прописи и оп-
шти акти кои се однесуваат на заштита на конку-
ренција, заштита на потрошувачите, заштита на живот-
на средина, заштита на работниците, заштита на тех-
ничките средства и опрема. 
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14. Мерење на електрична енергија и моќност 
Мерните уреди со кои се регистрира превземената 

и потрошената електрична енергија треба да бидат во 
согласност со Законот за енергетика и Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија. 

Мерните уреди кај новоизградените приклучоци се 
во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје. 

Операторот на дистрибутивниот систем има право 
да ги замени со нови постојните мерни кои се во соп-
ственост на корисниците приклучени на дистрибутив-
ната мрежа. 

 
15. Надоместок за користење на дистрибутивни-

от систем 
Надоместокот за користење на дистрибутивниот 

систем го плаќаат потрошувачите на електрична енер-
гија приклучени на дистрибутивната мрежа. Операто-
рот на дистрибутивниот систем на потрошувачите 
приклучени на електродистрибутивниот систем им го 
фактурира  надоместокот за користење на електродис-
трибутивниот систем, како и надоместокот за користе-
ње на електропреносниот систем според објавени та-
рифи. По исклучок, операторот на електродистрибу-
тивниот систем може да склучи договор со снабдува-
чите  или трговците со електрична енергија и истите да 
ги овласти да ги наплаќаат надоместоците. 

 
16. Мрежни правила за дистрибуција на елек-

трична енергија 
Носителот на лиценцата е должен да ги почитува и 

да работи согласно Мрежни правила за дистрибуција 
на електрична енергија, кои се изработени од АД 
ЕЛЕМ - Скопје, а се одобрени од Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, во кои се 
уредeни: 

- техничко-технолошките услови и начинот за 
приклучување на електроенергетски објекти врз основа 
на транспарентни  и недискриминаторни принципи;  

- условите и начинот на користење на дистрибутив-
ниот систем од трети страни врз основа на принципите 
на транспарентни  и недискриминаторни принципи; 

- техничките и другите услови за сигурно и безбед-
но функционирање на дистрибутивниот систем и обез-
бедување на квалитетна услуга;   

- техничко-технолошките услови за работа на објек-
тите за производство на електрична енергија во режим 
на работа со привремена лиценца;   

- планирањето, одржувањето и развојот на дистри-
бутивниот систем;   

- мерките, активностите и постапките во случај на 
нарушувања и хаварии;   

- методологијата за определување на надоместокот 
за приклучување на дистрибутивната мрежа, заснована 
на транспарентни и недискриминаторни начела;   

- доверливоста на комерцијалните и деловни пода-
тоци на корисниците на услугите на дистрибутивниот 
систем; 

- функционалните барања и класата на точност на 
мерните уреди, како и начинот на мерење на електрич-
ната енергија и моќност;   

- квалитетот на електрична енергија која се испора-
чува преку дистрибутивниот систем; 

- квалитетот на услугите што операторот на дистри-
бутивниот систем ги обезбедува на корисниците;   

- содржината на плановите за развој на дистрибу-
тивниот систем, како и начинот и постапката според 
која корисниците на системот ги доставуваат неопход-
ните податоци за изготвување на плановите за развој;   

- доставувањето на податоци за долгорочна прогно-
за на побарувачката за електрична енергија до операто-
рот на електропреносниот систем;   

- комуникациски протоколи за системот за надзор, 
управување  и контрола и надзор и контролата на сис-
темите за управување со дистрибутивниот систем;  и  

- начинот и постапката за известување на корисни-
ците на системот 

 
17. Планирање, одржување, обнова и развој на 

објектите и средствата за управување со системот 
за дистрибуција на електрична енергија и дистрибу-
ција на електрична енергија  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на сис-
темот за дистрибуција на електрична енергија, носите-
лот на лиценцата е должен истиот да го одржува, обно-
вува, проширува и осовременува. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија да поднесе План 
за развој на системот за дистрибуција на електрична 
енергија за период од пет години, усогласен со долго-
рочниот план за развој на системот за дистрибуција на 
електрична енергија, како и годишна програма за реа-
лизација на планот. 

Планот за развој на системот за дистрибуција на 
електрична енергија особено треба да содржи: 

- опис на постојната состојба на системот за дис-
трибуција на електрична енергија; 

- идни процени за капацитетот и функционалноста 
на системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- потреби за обновување на објектите; 
- локации каде се планира да се развива или надгра-

ди системот за дистрибуција на електрична енергија; 
- финансиски извори за реализација на планот. 
 
18. Прекин во испораката со електрична енергија  
Операторот на дистрибутивниот систем за елек-

трична енергија може привремено да ја прекине испо-
раката на електрична енергија од дистрибутивната мре-
жа при вршење на планирани прегледи, испитувања, 
контролни мерења, одржување, реконструкција, про-
ширување на мрежите, уредите и инсталациите, како и 
во случај на потреба од спречување на ризик од нару-
шување во електроенергетскиот систем. Начинот, по-
стапките и известувањата на ваквите прекини операто-
рот на дистрибутивниот систем за електрична енергија 
го врши во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија. 

 
19. Обезбедување на оперативна функционал-

ност на системот за дистрибуција на електрична 
енергија  

Заради обезбедување на оперативна функционал-
ност на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија, носителот на лиценцата е должен да обезбеди це-
лосна опременост на системот за дистрибуција на елек-
трична енергија со заштитни, контролни и примарни 
уреди за вклучување/исклучување со кои ќе се обезбе-
ди брза и ефикасна изолација на делови од системот за 
дистрибуција на електрична енергија во случај на хава-
рии и заштита во случај на дефект. 

 
20. Систем за надзор, контрола и прибирање на 

податоци 
Носителот на лиценцата е должен во рок од три го-

дини од денот на менувањето на оваа лиценца да го 
инсталира, како и да го одржува и надградува Систе-
мот за надзор, мерење, контрола и прибирање на пода-
тоци (во понатамошниот текст: „SCADA“) со под-
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дршка на соодветен телекомуникациски систем, преку 
кој ќе врши следење, оперативна контрола и управува-
ње со електроенергетските објекти во процесот на дис-
трибуција на електрична енергија. 

SCADA системот, со поддршка на соодветен теле-
комуникациски систем, треба да обезбеди софтверска 
обработка на податоците, како и оперативна комуника-
ција во вршењето на дејноста и комуникација со други-
те носители на лиценци и корисниците на соодветниот 
систем за дистрибуција на електрична енергија. 

 
21. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
22.  Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на снабдувачот со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи, снабдувачот во краен случај, снабдува-
чите на електрична енергија, операторот на електроп-
реносниот систем и операторот на пазар на електрична 
енергија сите потребни податоци и информации кои се 
неопходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците. 

 
23. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето 
енергетската дејност ги добива од корисниците. 

 
24. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика на Република Македонија нај-
доцна до 10 март во тековната година да достави годи-
шен извештај за делокругот на своето работење, вклу-
чувајќи го и извештајот за финансиското и деловното 
работење во претходната година. Годишниот извештај 
со сите прилози задолжително се доставува и во елек-
тронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. број на планирани и непланирани прекини по на-

понско ниво како и причини за нивно настанување; 
2. финансиски извештај за енергетската дејност 

дистрибуција на електрична енергија, составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за развој на системот за дистрибуција 
на електрична енергија, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на поодделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност дистрибуција на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
25. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија да 
доставува податоци и информации потребни за следе-
ње на функционирањето на пазарот на електрична 
енергија како и известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на дејноста дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 
26. Обврска за овозможување на пристап во об-

јектите и непосреден увид во документацијата              
Носителот на лиценцата е должен, по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика на република Ма-
кедонија, да и овозможи непосреден увид во целокуп-
ната документација, пристап во објектите, деловните 
простории, простори, инсталациите, средствата и опре-
мата во процесот на дистрибуција на електрична енер-
гија, во согласност со Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
27.  Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
28. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија ќе 
преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 
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