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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

87. 
Врз основа на член 190 став 4 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008 и 57/2010) и врз основа 
на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
12/2009, бр. 67/2010 и бр. 24/2011), Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија на седница-
та одржана на ден 6.12.2011  година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМ ЗА РАНГИРАЊЕ НА 
СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ  
ФОНД („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА“ БР. 27/2010) 
 

Член 1 
Во член 3 став 1 од Правилникот за критериумот за 

рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски  
фонд по зборот “биде” буквата “А” се заменува со збо-
ровите “најмалку БББ-”.   

Во член 3 ставот 2 се менува и гласи: 
“(2) Доколку субдепозитарната банка не го одржува 

рејтингот во ниту една од кредитните рејтинг агенции 
од став 1 на овој член, депозитарната банка во рок од 
90 дена избира нова субдепозитрана банка.”.   

 
Член 2 

Во член 4 од Правилникот по зборот “рејтинг” бу-
квата “А” се заменува со зборовите “најмалку БББ-”. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија”. 
Со влегување во сила на овој Правилник престанува да 
важи Правилникот за измеување и дополнување на 
правилникот за критериум за рангирање на субдепози-
тарна банка на инвестициски фонд („Службен весник 
на РМ“ бр. 147/2011). 

 
      Бр. 01-2701/2           Комисија за хартии од вредност           
6 декември 2011 година     на Република Македонија  
         Скопје              Претседател,  
               Марина Наќева - Кавракова, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
88. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 28 став 1 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето 
на Друштвото за трговија на големо со железо, метали 
и метални руди „МАСТЕР УКРАИН“ ДОО експорт – 
импорт - Скопје, за издавање на  лиценца за вршење на 
енергетска дејност Трговија со природен гас, на седни-
цата одржана на 30.12.2011 година,  донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. На Друштвото за трговија на големо со железо, 

метали и метални руди „МАСТЕР УКРАИН“ ДОО екс-
порт – импорт - Скопје, му сe издава лиценца за врше-
ње на енергетската дејност трговија со природен гас.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со при-
роден гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за врше-
ње на енергетска дејност трговија со природен гас “ 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 објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Уп1 Бр. 11-88 
30  декември 2011 година                     Претседател, 
       Скопје                                      Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1  

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија на големо со железо, метали и 

метални руди МАСТЕР УКРАИН ДОО експорт – им-
порт – Скопје, Ул. Франклин Рузвелт бр.63а, Скопје, 
Република Македонија,  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со природен гас  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
30 декември 2011 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
30 декември 2021 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ПГ- 15.06.01/11 
 
7. Број на деловниот субјект – 6531393 
          
8. Единствен даночен број – 4057009503699 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со природен гас.  
Како трговија со природен гас, во смисла на оваа 

лиценца се смета купување природен гас заради ната-
мошна продажба на природниот гас на купувачи, од-
носно на други трговци, снабдувачи, производители на 
електрична енергија и/или топлинска енергија, опера-
тори на системите за пренос и дистрибуција на приро-
ден гас или купувачи од странство.  

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност, трговија со природен гас, но-

сителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на 
купопродажни договори за: набавка на природен гас од 


