
23 март 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 35 - Стр. 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

443. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97, 
40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 март 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија, Електрани на Македонија, во др-
жавна сопственост, Скопје (АД ЕЛЕМ), на ул. “11-ти 
Октомври“ бр. 9, општина Центар, 1000 Скопје, Репуб-
лика Македонија, му се издава лиценца за вршење на 
енергетската дејност снабдување на топлинска енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност снабдување на 
топлинска енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца 
за вршење на енергетската дејност снабдување на топ-
линска енергија" кој што е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

 
 Бр. 02-412/1                          Претседател,  

20 март 2006 година                    Славе Ивановски, с.р.  
    Скопје 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Акционерско друштво за производство на еле-

ктрична енергија, Електрани на Македонија, во држав-
на сопственост, Скопје (АД ЕЛЕМ), ул. “11-ти Октом-
ври“ бр. 9, општина Центар, 1000 Скопје, Република 
Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Снабдување со топлинска енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
20 Март  2006 година 
 
3. Временски период на важење на лиценцата 
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата 
20 Март  2016 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца 
ТЕ 03.03.1/06  
 
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 енергетската дејност снабдување со 
топлинска енергија на тарифни и  други потрошувачи, 
како и  правата и обврските на носителот на лиценцата. 

Како енергетска дејност снабдување со топлинска 
енергија во смисла на оваа лиценца, се смета обезбеду-
вање  на топлинска енергија и дистрибутивен капаци-
тет за испорака на топлинска енергија, како и мерење, 
отчитување и фактурирање на испорачаната топлинска 
енергија на тарифните потрошувачи. 
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10. Подрачје на вршење на енергетската дејност 
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата ќе ја врши енер-
гетската дејност снабдување со топлинска енергија на 
подрачјето на Општина Гази Баба во Скопје. 

Во Прилог 1 даден е преглед на категории на та-
рифни потрошувачи.  

 
11. Објекти преку кои  ќе се врши снабдување со 

топлинска енергија 
Носителот на лиценцата ќе врши снабдување со 

топлинска енергија преку дистрибутивната мрежа за 
топлинска енергија на подрачјето на Општина Гази Ба-
ба во Скопје. 

 
12. Право на пристап и користење на дистрибу-

тивната мрежа  
Носителот на лиценцата има право на пристап и ко-

ристење на дистрибутивната мрежа заради непречено 
вршење на енергетската дејност снабдување со топлин-
ска енергија, во согласност со закон и другите прописи.  

 
13. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти, како и правилниците и другите прописи кои ги 
пропишува и/или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно снабдување со топлинска енергија; 

- врши набавка на потребни количини на топлинска 
енергија и обезбедува потребен  дистрибутивен капа-
цитет за испорака, за потребите на крајните  потрошу-
вачи; 

- склучува регулирани договори со носителот на 
лиценцата за производство на топлинска енергија и со 
носителот на лиценца за дистрибуција на топлинска 
енергија , одобрени од Регулаторната комисија; 

- склучува договори за продажба на топлинска 
енергија на крајните потрошувачи; 

- врши мерење и отчитување на превземената и ис-
порачаната топлинска енергија на потрошувачите 
приклучени на системот за дистрибуција на топлинска 
енергија; 

- врши фактурирање и наплата на измерената и ис-
порачаната количина на топлинска енергија на тариф-
ни потрошувачи.  

 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен веднаш да ја из-

вести Регулаторната комисија за енергетика, за сите 
прекини во снабдувањето со топлинска енергија, како 
и за причините за настанување на прекините и превзе-
мените мерки за нивно отстранување.  

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена сме-

тководствена евиденција за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца за вршење на енер-
гетска 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 изве-
штаи. 

16. 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 на 
енергетската дејност снабдување со топлинска енергија 
ги добива од носителите на лиценци и потрошувачите.  

 
17. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. количина на набавена и испорачана топлинска 

енергија вкупно и по групи на потрошувачи; 
2. финансиски извештај за секоја од енергетските 

дејности за кои што поседува лиценца за вршење на 
енергетска дејност, 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. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност снабдување со топлинска енергија;  

4. реализација на обврската за информирање на по-
трошувачите и превземени мерки за подобрување на 
квалитетот на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- месечни извештаи за набавени и испорачани коли-
чини на топлинска енергија, вкупно и по одделни гру-
пи на потрошувачи, број и времетраење на планирани 
и непланирани прекини во снабдувањето со топлинска 
енергија ; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност снабдување со топ-
линска енергија; 

- копии од договорите во врска со вршењето на енер-
гетската дејност снабдување со топлинска енергија. 

 
19. Цена за услуга на снабдување на топлинска-

та енергија 
Носителот на лиценцата е должен цената за услуга-

та снабдување со топлинска енергија на тарифните по-
трошувачи да ја формира во согласност со  Правилни-
кот за начин и услови за регулирање на цени на топ-
линска енергија, а на другите потрошувачи, цената да 
ја формира согласно склучените договори за снабдува-
ње со топлинска енергија.  

Носителот на лиценцата е должен цените за топ-
линската енергија да ги објавува на својата веб страна. 

  
20. Обврска за овозможување на непосреден 

увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, во сог-
ласност со Правилникот за условите, начинот и постап-
ката за издавање, менување и одземање на лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 
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21. Квалитет на услугата снабдување на топлин-
ска енергија 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди по-
стојан квалитет на  услугата снабдување на испорача-
ната топлинска енергија согласно позитивните закон-
ски прописи  за снабдување со топлинска енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на квалитетот (влезна и излезна темпера-
тура и количина) на испорачаната топлинска енергија, 
за што на секои шест месеци ја известува Регулаторна-
та комисија за енергетика. 

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
23. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање на лиценци за вршење 
на енергетски дејности.  

 
Прилог 1 
 
Преглед по категории на тарифни потрошувачи  
 

Ред. 
бр. 

Категорија на тари-
фен потрошувач 

Грејна повр-
шина (м2) 

Инстали-
рана снага, 
(MW) 

1. Станбен простор 93 308,00 19,5 
2. Деловен простор 29 633,50 6 
3. Јавни установи 44 893,80 9,5 
 Вкупно: 167 835,30 35 

___________ 
  
 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
59. 

Врз основа на член 56 став 1 точка  3 и член 69 од 
Законот за здравственото осигурување (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003 и 84/2005), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија на сед-
ницата одржана на 26.01.2006 година,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌА-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈА-
ЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА И  БОЛНИЧКА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за склучување до-

говори и за начинот на плаќање на здравствените услу-
ги на здравствените установи кои вршат специјали-
стичко-консултативна и болничка здравствена заштита 
(“Службен весник на РМ” бр. 54/2003), во член 3 став 2 
се додава нов став 3 кој гласи: 

“Договорите од став 1 и 2 на овој член Фондот ги 
склучува доколку има утврдени средства во буџетот на 
Фондот по намени.“ 

Член 2 
Во членот 4 став 2, после точката 1 се додава нова 

точка 2 која гласи: 
“2) средствата за здравствени услуги на осигурени-

те лица уплатени од Фондот на здравствената установа 
во последните три години;“. 

Точките 2, 3, 4 и 5 стануваат 3, 4, 5 и 6. 
Во новата точка 5 на крајот од реченицата, пред 

точката и запирката (;) се додаваат зборовите: 
“врз основа на финансиска анализа за потребите и 

оправданоста од таквите здравствени услуги“. 
 

Член 3 
Во членот 5 став 1 точка 2 на крајот од реченицата, 

пред точката и запирката (;) се додаваат зборовите: 
“врз основа на процедурите за лекување на медици-

ната на докази“. 
Во ставот 1, точката 4 се брише. 
Точката 5 станува точка 4. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
“Средствата за изградба, реновирање и за набавка 

на мебел и канцелариска опрема на објектите како и 
набавките на медицинска опрема и санитетски и други 
моторни возила се обезбедуваат преку посебни програ-
ми за капитални инвестиции во здравството и истите 
не се сметаат како трошоци на здравствената установа 
во смисла на став 1 од овој член“. 

 
Член 4 

Членот 6 се менува и гласи: 
“Како вид и обем на здравствени услуги, во смисла 

на член 4 точка 3 на овој правилник, се сметаат извр-
шените здравствени услуги на осигурените лица во 
здравствената установа според вид и обем во послед-
ните три години, групирани по групи на дијагнози по 
МКБ-10 со слични дијагностичко терапевтски процеду-
ри (во натамошниот текст: “терапевтски процедури“).“ 

 
Член 5 

 Во членот 7 се додава нов став 2 кој гласи: 
“Планирањето на средствата за обезбедување на 

планираниот вид и обем на здравствените услуги се вр-
ши врз основа на трошоците на здравствената установа 
остварени во последните три години, корегирано со 
трошоците на планираното зголемување односно нама-
лување на видот и обемот на здравствените услуги, 
групирани по терапевтски процедури.“ 

Став 2 и 3 се бришат. 
Став 4 станува став 3. 
 

Член 6 
Во членот 10 се додава нов став 1 кој гласи: 
“За оценување на успешноста во работењето во 

здравствената установа ќе се применуваат следните ин-
дикатори: 

- стапката на хоспитализирани пациенти во 
болницата, 

- стапката на временски престој на пациентите во 
болницата, 

- бројот на повторно примени пациенти во текот на 
три месеци, 

- бројот на упатите до амбулантски специјалисти и 
болници и 

- задоволството на пациентите.“ 
Во новиот став 2 зборовите: “што треба да се по-

стигнат низ резултатите“ се заменуваат со зборовите: 
“ќе ги следат и индикаторите за оценување на успеш-
носта“, а после зборот “работа“ се додава зборот 
“што“. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4083. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/11 ) и член 23, став 2 од Правилникот за 
начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, 
управување со системот за пренос и дистрибуција на 
природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 151/11), по-
стапувајќи по Барањето од Акционерското друштво 
ГА-МА Скопје за одобрување на регулиран приход и 
тарифи за дејностите пренос и управување со системот 
за пренос на природен гас за регулиран период од 
2013-2016 година, бр.0702-2955 од 28.11.2012 година, 
на седницата одржана на 31 декември 2012 година, до-
несе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНИ МАКСИ-
МАЛНИ ПРИХОДИ И ТАРИФИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ДЕЈНОСТИТЕ ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС И 
УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2013 ГОДИНА НА АД ГА-МА  

СКОПЈЕ 
 
1. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за 

вршење на дејноста пренос на природен гас во 2013 го-
дина се одобрува регулиран максимален приход во из-
нос од 304.928.873 денари и тарифа од 1,0969 ден/nm3, 
за пренесени 278.000.000 nm3 природен гас. 

2. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за 
вршење на дејноста управување со системот за пренос 
на природен гас во 2013 година се одобрува регулиран 
максимален приход во износ од 41.581.210 денари и та-
рифа од 0,1496 ден/nm3, за пренесени 278.000.000nm3 
природен гас. 

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

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година. 

 
УП1 Бр. 08-281/12  

31 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4084. 

Врз основа на член 22, алинеја 4 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/11), 
и член 18 од Правилникот за начин и услови за регули-
рање на цени за пренос, дистрибуција и снабдување со 
природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 161/09, 
15/10 и 166/12), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
31.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА МАКСИ-
МАЛНА ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА 
СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФ-
НИТЕ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИ-
СТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 

2013 ГОДИНА 
 
1. Се одобрува регулирана максимална цена за ус-

лугата снабдување со природен гас на тарифните по-
трошувачи приклучени на системот за пренос на при-
роден гас за 2013 година за МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС 
ДООЕЛ Скопје да изнесува 0,2958 ден/nm3, за испора-
ка на планирани годишни количини на природен гас од 
46.465.167 nm3. 

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

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година.  

 
УП1 Бр. 08-284/12  

31 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4085. 

Врз основа на член 43 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 45 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности (“Службен 
весник на РМ” бр. 143/2011), Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Македонија, постапувајќи 
по Барањето за промена на издадената лиценца на Ак-
ционерско друштво за производство на електрична 
енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во државна 
сопственост, Скопје, на седницата одржана на  31 де-
кември 2012 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ  

СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката бр.02-412/1 од 20.03.2006 година, за 

издавање на лиценца за вршење на енергетската деј-
ност Снабдување со топлинска енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 35/2006)  

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: „ТЕ-03.03.1/06.2/12“ 

- Во точката 9 ставот 2 се менува и гласи: „Како 
енергетска дејност снабдување со топлинска енергија 
во смисла на оваа лиценца, се смета набавка и продаж-
ба на топлинска енергија на потрошувачите.“ 

- Точката 13 се менува и гласи: „ Носителот на ли-
ценцата е должен да: 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти, како и правилниците и другите прописи кои ги 
пропишува и/или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон од областа на топ-
линската енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно снабдување со топлинска енергија; 

- врши набавка на потребни количини на топлинска 
енергија и обезбедува потребен  дистрибутивен капа-
цитет за испорака, за потребите на крајните  потрошу-
вачи; 

- склучи годишен договор со операторот на систе-
мот за дистрибуција на топлинска енергија за набавка 
на топлинска енергија за потребите на своите потрошу-
вачи, како и договор за користење на дистрибутивниот 
систем, по цени и тарифи одобрени и претходно обја-
вени од Регулаторната комисија за енергетика. 

- склучува договори со потрошувачите за снабдува-
ње со топлинска енергија; 

- врши фактурирање и наплата на измерената и ис-
порачаната количина на топлинска енергија. “ 
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- Во точките 20, 22 и 23 зборвите: „Правилникот за 
условите, начинот и постапката за издавање, менување 
и одземање нa лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти“ се менуваат и гласат: „ Правилник за лиценци за 
вршење на енергетски дејности“. 

- Прилогот 1, составен дел на Одлуката се брише. 
2. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 

Република Македонија“, а влегува во сила со денот на 
потпишување на Договорот за закуп на дистрибутивна-
та топлификациона мрежа. 

 
УП1 Бр. 11-286/12  

31 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4086. 

Врз основа на член 43 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 45 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности (“Службен 
весник на РМ” бр. 143/2011), Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Македонија, постапувајќи 
по Барањето за промена на издадената лиценца на Ак-
ционерско друштво за производство на електрична 
енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во државна 
сопственост, Скопје, на седницата одржана на  31 де-
кември 2012 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА  

НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Одлуката бр.02-411 од 20.03.2006 година, за 

издавање на лиценца за вршење на енергетската деј-
ност Дистрибуција на топлинска енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 35/2006)  

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: „ТЕ-02.02.1/06.2/12“ 

- Точката 13 се менува и гласи: „ Носителот на ли-
ценцата е должен да: 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти, како и правилниците и другите прописи кои ги 
пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија во согласност со 
закон; 

-  безбедно и сигурно функционирање и управува-
ње со системот за дистрибуција на топлинска енергија 
во согласност со мрежните правила за дистрибуција на 
топлинска енергија и условите утврдени во лиценцата; 

- одржување, развој и кога тоа е економски исплат-
ливо, проширување на системот за дистрибуција, во 
согласност со мрежните правила за дистрибуција на 
топлинска енергија и со плановите за развој на систе-
мот, усогласени со плановите и програмите за развој на 
енергетиката на единиците на локалната самоуправа на 
кои се простира топлинскиот систем; 

- пристап и/или приклучување на корисниците на си-
стемот за дистрибуција во согласност со мрежните пра-
вила за дистрибуција на топлинска енергија и со приме-
на на цени и тарифи одобрени и претходно објавени од 
страна на Регулаторната комисија за енергетика; 

- топлинска енергија за покривање на загубите во 
дистрибутивната мрежа и системските услуги од регу-
лираниот производител;   

- набавка, поставување и одржување на мерните 
уреди на излез од производните постројки и во топлин-
ските потстаници на кои се приклучени објектите на 
потрошувачите и мерење на  топлинската енергија што 
се презема или испорачува од топлинскиот систем, во 
согласност со мрежните правила за дистрибуција на 
топлинска енергија; 

- преземање на сите пропишани мерки за безбед-
ност во текот на користењето на системот за дистрибу-
ција на топлинска енергија, како и мерките за заштита 
на животната средина; 

- пренесување  на топлинската енергија од местата 
на приклучок на производните постројки до местата на 
приклучување на потрошувачите на системот (топлин-
ска потстаница), во согласност со мрежните правила за 
дистрибуција и условите утврдени во лиценцата; 

- квалитет на испораката на топлинска енергија 
преку системот за дистрибуција; 

- усогласување на погонските манипулации во си-
стемот со производителите заради непречено вршење 
на дистрибуцијата на топлинска енергија; 

- надзор и тестирање на системот за дистрибуција 
на топлинска енергија; 

- следење на техничката и функционалната  под-
готвеност на објектите за дистрибуција на топлинска 
енергија и 

- долгорочна прогноза на побарувачката на топлин-
ска енергија.“ 

- Во точката 14, ставот 1 се менува и гласи: „Заради 
сигурно и ефикасно функ¬ци¬о¬ни¬ра¬ње на дистри-
бутивната мрежа, носителот на лиценцата е должен 
истата да ја одржува, обновува и развива на начин кој 
што ќе овозможи сигурно, безбедно и ефикасно кори-
стење на дистрибутивната мрежа“. 

- Точката 22 се менува и гласи: „Носителот на ли-
ценцата е должен цената за вршење на енергетската 
дејност дистрибуција на топлинска енергија, да ја фор-
мира во согласност со  Правилник за лиценци за врше-
ње на енергетски дејности. Носителот на лиценцата е 
должен цените за вршење на енергетската дејност ди-
стрибуција на топлинската енергија, да ги објавува на 
својата веб страна“. 

- Во точките 20, 23 и 24 зборвите: „Правилникот за 
условите, начинот и постапката за издавање, менување 
и одземање нa лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти“ се менуваат и гласат: „ Правилник за лиценци за 
вршење на енергетски дејности“. 

- Прилогот 1, се менува и гласи: „Табела 1“, и е со-
ставен дел на оваа Одлука. 

2. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“, а влегува во сила со денот на 
потпишување на Договорот за закуп на дистрибутивна-
та топлификациона мрежа .  

 
УП1 Бр. 11-287/12  

31 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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3055. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 и став 16, а во 

врска со член 118, од Законот за енергетика (“Службен 

весник на РМ” бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 

151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 28 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности (“Службен весник на РМ” бр. 143/2011, 78/2013 

и 33/2015), постапувајќи по Барањето на Акционерско-

то Друштво за производство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во државна сопственост, 

Скопје (АД ЕЛЕМ), за издавање на  лиценца за вршење 

на енергетска дејност Снабдување со топлинска енер-

гија, на седницата одржана на 28.06.2016 година,  до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Акционерското Друштво за производство на 

електрична енергија, Електрани на Македонија, во 

државна сопственост, Скопје (АД ЕЛЕМ), му сe издава 

лиценца за вршење на енергетската дејност Снабдува-

ње со топлинска енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност Снабдување со 

топлинска енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца 

за вршење на енергетската дејност Снабдување со топ-

линска 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 донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 11-19/16  

28 јуни 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

 

   

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Акционерското Друштво за производство на елек-

трична енергија, Електрани на Македонија, во државна 

сопственост, Скопје (АД ЕЛЕМ), Ул.11-ти Октомври 

бр. 9, 1000 Скопје, Република Македонија. 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Снабдување со топлинска енергија 

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

28 јуни 2016 година 

4. Временски период на важење на лиценцата 

   10 години 

 

5. Датум до кога важи лиценцата 

28 јуни 2026 година 

 

6. Евидентен број на издадената  лиценца 

ТЕ - 15.03.1/16  

 

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 енергетската дејност снабдување со 

топлинска енергија на потрошувачите, како и  правата 

и обврските на носителот на лиценцата. 

Како енергетска дејност снабдување со топлинска 

енергија во смисла на оваа лиценца, се смета набавка и 

продажба на топлинска енергија на потрошувачите.  

  

10. Подрачје на вршење на енергетската дејност 

Врз основа на одредбите од оваа лиценца, носите-

лот на лиценцата ќе ја врши енергетската дејност снаб-

дување со топлинска енергија на потрошувачите прик-

лучени на дистрибутивната мрежа на подрачјето на 

град Скопје односно на делови од подрачјата на оп-

штината Гази Баба.  

 

11. Објекти преку кои  ќе се врши снабдување со 

топлинска енергија 

Носителот на лиценцата ќе врши снабдување со 

топлинска енергија преку објекти и инсталации на дис-

трибутивната мрежа и мерни уреди кај потрошувачите, 

лоцирани на делови од подрачјата на општината Гази 

Баба во градот Скопје. 

 

12. Право на пристап и користење на дистрибу-

тивната мрежа  

Носителот на лиценцата има право на пристап и ко-

ристење на дистрибутивната мрежа заради непречено 

вршeње на енергетската дејност снабдување со топлин-

ска енергија, за што е должен да склучи договор со 

операторот на системот за дистрибуција на топлинска 

енергија, во согласност со закон и другите прописи.  

 

13. Обврски за носителот на лиценца 

Носителот на лиценцата е должен да: 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти, како и правилниците и другите прописи кои ги 

пропишува и/или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон од областа на топ-

линската енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно снабдување со топлинска енергија; 

- врши набавка на потребни количини на топлинска 

енергија и обезбедува потребен  дистрибутивен капа-

цитет за испорака, за потребите на крајните  потрошу-

вачи; 
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- склучи годишен договор со операторот на систе-

мот за дистрибуција на топлинска енергија за набавка 

на топлинска енергија за потребите на своите потрошу-

вачи, како и договор за користење на дистрибутивниот 

систем, по цени и тарифи одобрени и претходно обја-

вени од Регулаторната комисија за енергетика. 

- склучува договори со потрошувачите за снабдува-

ње со топлинска енергија; 

- врши фактурирање и наплата на измерената и ис-

порачаната количина на топлинска енергија.  

 

14. Обврска за информирање 

Носителот на лиценцата е должен веднаш да ја из-

вести Регулаторната комисија за енергетика, за сите 

прекини во снабдувањето со топлинска енергија, како 

и за причините за настанување на прекините и превзе-

мените мерки за нивно отстранување.  

 

15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена 

сметководствена евиденција 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. 

 

16. 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 на 

енергетската дејност снабдување со топлинска енергија 

ги добива од носителите на лиценци и потрошувачите.  

 

17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

- количина на набавена и испорачана топлинска 

енергија вкупно и по групи на потрошувачи; 

- состојба на топлинскиот конзум во извештајната 

година на корисниците на услугата снабдување на топ-

линска енергија; 

1. финансиски извештај за секоја од енергетските 

дејности за кои што поседува лиценца за вршење на 

енергетска дејност, 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; 

2. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност снабдување со топлинска енергија;  

3. реализација на обврската за информирање на 

потрошувачите и превземени мерки за подобрување на 

квалитетот на услугата. 

 

18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- месечни извештаи за набавени и испорачани коли-

чини на топлинска енергија, вкупно и по одделни гру-

пи на потрошувачи, број и времетраење на планирани 

и непланирани прекини во снабдувањето со топлинска 

енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност снабдување со топ-

линска енергија; 

- копии од договорите во врска со вршењето на 

енергетската дејност снабдување со топлинска енергија 

со Производителот и Дистрибутерот на топлинска 

енергија за греење. 

 

19. Цена за вршење на енергетската дејност 

снабдување со топлинската енергија 

Носителот на лиценцата е должен цената за вршење 

на енергетската дејност снабдување со топлинска енер-

гија на потрошувачите да ја формира во согласност со 

Правилникот за начин и услови за регулирање на цени 

на топлинска енергија.  

 Носителот на лиценцата е должен цената за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со топлинска 

енергија, да ја објавува на својата веб страна. 

  

20. Обврска за овозможување на непосреден 

увид во документацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 

непосреден увид во целокупната документација, во 

согласност со Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

21. Квалитет на вршење на енергетската дејност 

снабдување со топлинска   енергија 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди по-

стојан квалитет на  вршење на енергетската дејност 

снабдување со топлинска енергија согласно законските 

прописи и Мрежните правила за дистрибуција на топ-

линска енергија за греење. 

Носителот на лиценцата е должен да врши монито-

ринг на квалитетот (влезна и излезна температура и ко-

личина) на испорачаната топлинска енергија, за што на 

секои шест месеци ја известува Регулаторната комиси-

ја за енергетика. 
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22. 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. 

 

23. 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 ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  

__________ 

3056. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 
192/15, 215/15, 06/16 и 53/16) и член 28 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), 
постапувајќи по барањето на Друштво за дистрибуција 
и трговија со електрична енергија  АЛФА ЕНЕРГЕТИ-
КА ДОО Штип, на седницата одржана на 28.06.2016 
година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштво за дистрибуција и трговија со елек-

трична енергија  АЛФА ЕНЕРГЕТИКА ДОО Штип со 
седиште на адреса ул. Тошо Арсов бр.32 Штип, сe из-
дава лиценца за вршење на енергетската дејност трго-
вија со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со елек-
трична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со 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 донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
УП1 Бр. 12-20/16  

28 јуни 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

              
 

              Прилог 1  
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за дистрибуција и трговија со електрична 

енергија  АЛФА ЕНЕРГЕТИКА ДОО Штип со седиште 
на адреса ул. Тошо Арсов бр.32 Штип  

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

28.06.2016 година  

 

4. Датум до кога важи лиценцата:  

28.06.2026 година  

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца:  

             ЕЕ – 260.10.1/16 

 

6. Број на деловниот субјект - 7105517 

          

7. Единствен даночен број - 4029016517693 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи како и про-

дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 

Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-

дувач може да продава електрична енергија и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 

пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-

гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 

е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 

во согласност со пазарните правила, мрежните правила 

за пренос на електрична енергија и мрежните правила 

за дистрибуција на електрична енергија како и Прави-

лата за доделување на прекуграничните преносни капа-

цитети. 

 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

      Енергетската дејност трговија со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на соодветни договори за купување и про-

дажба на електрична енергија  и договори за закупува-

ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-

та територија на Република Македонија и странство. 

 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  

 Носителот на лиценцата е должен да: 
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1952.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
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 21.07.2017 година,  
донесе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО 
ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОД-
СТВО НА ТОПЛИНСКА И  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката УП1 бр.07-168/14 од 15.12.2014 го-
дина за издавање на лиценца за вршење енергетска деј-
ност производство на топлинска и електрична енергија 
во постројки за комбинирано производство на топлин-
ска и електрична енергија на Друштвото за производ-
ство и трговија на топлинска и електрична енергија КО-
ГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 187/14),  во Прилог 1:

1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: 

“ЕЕ-220.01.1/11.2/17 и ТЕ - 14.01.1/14.2/17”;
1.2 Во точка 12 став 2 зборовите “Пазарни правила 

за електрична енергија” се заменуваат со зборовите 
“Правила за пазар на електрична енергија”;

1.3 Во точка 13 став 1 алинеја 2 зборовите “Пазарни-
те правила” се заменуваат со зборовите “Правила за па-
зар на електрична енергија” по алинејата 7 се додава но-
ва алинеја 8 која гласи: 

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

Алинеите 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат алинеи 9, 10, 
11, 12 и 13;

1.4 Во точка 16 став 2 зборовите “Пазарните пра-
вила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на 
електрична енергија”;

1.5 Во точка 20 став 1 алинеја 1 се брише, алинеите 
2 и 3 стануваат алинеи 1 и 2.

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

3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 07-168/14
21 јули 2017 година Претседател

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

1953.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
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 21.7.2017 година,  до-
несе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО  
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката УП1 бр.11-19/16 од 28.06.2016 годи-
на за издавање на лиценца за вршење енергетска деј-
ност снабдување со топлинска енергија на Акционер-
ското друштвото за производство на електрична енер-
гија, Електрани на Македонија, во државна сопстве-
ност Скопје (АД ЕЛЕМ), („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.121/16), во Прилог 1:

1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: 

“ТЕ - 15.03.1/16.2/17”;
1.2 Во точка 13 став 1 по алинејата 1 се додава нова 

алинеја 2 која гласи: 
“- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.”

Алинеите 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат алинеи 3, 4, 5, 6, и 
7.

1.3 Во точка 18 став 1 алинеја 1 се брише, алинеите 
2 и 3 стануваат алинеи 1 и 2.

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

3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

 
УП1 бр. 11-19/16

21 јули 2017 година Претседател
Скопје Димитар Петров, с.р.

__________
1954.

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
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 21.7.2017 година,  до-
несе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Одлуката бр. 02-410/1 од 20.03.2006 година за из-
давање на лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на топлинска енергија на Акционерското 
друштвото за производство на електрична енергија, 
Електрани на Македонија, во државна сопственост 
Скопје (АД ЕЛЕМ) („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 35/06), се менува по службена долж-
ност.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за производство на топлинска енергија се утврдени во 
пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на топлинска енер-
гија“ 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 објавува-
ње во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 11-96/17
21 јули 2017 година Претседател

Скопје Димитар Петров, с.р.


