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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4075. 
Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“, број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 28.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И  

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
17.542 литри еуродизел бс на Град Скопје.   

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат за превоз на деца корисници на услугата од про-
ектот за користење бесплатна услуга за одмор и рекре-
ација на деца од семејство со социјален ризик, деца ко-
рисници на посебен додаток и други права од страна на 
Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје.  

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Јавното сообраќајно 
претпријатие Скопје - Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-9847/1 Заменик на претседателот  

28 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4076. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за упра-

вување со кризи (“Службен весник на Република 
Македонија„ бр. 29/05 и 36/11) и член 12 став 3 од 
Уредбата за критериумите и условите за прогласува-
ње на електроенергетска кризна состојба, начинот на 
снабдување со електрична енергија во овие услови, 
мерките што се превземаат во случај на кризна со-
стојба, како и правата и обврските на носителите на 
лиценци за вршење на енергетски дејности (“Служ-
бен весник на Република Македонија„ бр.53/12) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржа-
на на 31.12.2012 година донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ  НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 
КРИЗНА СОСТОЈБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се прогласува електроенергетска 
кризна состојба на подрачје на регионот на скопските 
општини Карпош, Центар, Аеродром, Кисела Вода, 
Ѓорче Петров, Чаир, Бутел, Гази Баба, Сарај и Шуто 
Оризари, како и општините Зелениково, Сопиште, 
Илинден, Петровец, Арачиново, Студеничани и Чучер 
Сандево заради можност од делумен распад на еле-
ктроенергетскиот систем на Република Македонија ка-
ко резултат на ненадејно зголемување на потрошувач-
ката на електрична енергија. 

 
Член 2 

Со денот на влегување на оваа одлука ќе се презе-
мат мерки и активности во врска со ограничувањето на 
потрошувачката на електрична енергија согласно утвр-
дената кризна состојба согласно Законот за енергетика 
и Уредбата за критериумите и условите за прогласува-
ње на електроенергетска кризна состојба, начинот на 
снабдување со електрична енергија во овие услови, 
мерките што се превземаат во случај на кризна состој-
ба, како и правата и обврските на носителите на лицен-
ци за вршење на енергетски дејности. 

 
Член 3 

Со денот на влегување на оваа одлука Комисијата 
за електроенергетска кризна состојба е должна да ги 
преземе потребните мерки и активности во врска со 
ограничувањето на потрошувачката на електрична 
енергија утврдени во согласност со Уредбата за крите-
риумите и условите за прогласување на електроенер-
гетска кризна состојба, начинот на снабдување со еле-
ктрична енергија во овие услови, мерките што се прев-
земаат во случај на кризна состојба, како и правата и 
обврските на носителите на лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  
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Член 4 
Прогласувањето на електроенергетска кризна со-

стојба утврдена со оваа одлука ќе трае 30 дена од денот 
на отпочнување на примената на оваа одлука. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето и ќе отпочне да се применува по добивање на Из-
вестувањето од Регулаторната комисија за енергетика 
за прекин на снабдување на топлинска енергија на по-
драчјето на општините Центар, Кисела Вода, Аеро-
дром, Карпош и Ѓорче Петров. 

 
Член 6 

Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Бр. 41-10193/1 Претседател на Владата 

31 декември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4077. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на  
28.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање на право на трајно користење на градежно земји-
ште сопственост на Република Македонија на општина 
Центар („Службен весник на Република Македонија“ 
број 127/2012). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-10159/1 Заменик на претседателот  

28 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

4078. 
Врз основа на член 193, став 3 од Законот за пензи-

ското и инвалидското осигурување (,,Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 98/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
31.12.2012 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА  ИЗ-
МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АК-
ЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  

НА ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ 
 
1.  Со  оваа одлука се дава согласност на  Одлуката 

за  изменување на Одлуката за продажба на акциите на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија на јавни берзански аукции бр. 02-7503/1 
донесена од Управниот одбор на Фондот на седницата 
одржана на 31.12.2012 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во ,,Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
 
Бр. 41-10195/1 Заменик на претседателот  

31 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4079. 
Врз основа на член 193, став 3 од Законот за пензи-

ското и инвалидското осигурување (,,Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 98/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
31.12.2012 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА  
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ  НА  ФОНДОТ НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД КЈУБИ  

МАКЕДОНИЈА АД – СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за  

продажба на акциите  на  Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија издадени од 
Кјуби Македонија АД – Скопје бр. 02-7526/1  донесена 
од Управниот одбор на Фондот на седницата одржана 
на 31.12.2012 година. 

2.  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен  весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-10198/1 Заменик на претседателот  

31 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4080. 
По извршеното проверување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок на 

користење и пренесување на правото на сопственост на 

движни ствари на Градот Скопје, објавена во „Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 162/2012, напра-

вена е техничка грешка, поради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕ-

ЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПС-

ТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ 

СКОПЈЕ 

 

Во членот 1, став 2, во алинеја 2 зборовите „ISB 

6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 

6.7E5285B 22056590“.  

 

Бр. 41-9722/4  

31 декември 2012 година Од Владата 

Скопје на  Република Македонија 

__________ 

4081. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок на 

користење и пренесување на правото на сопственост на 

движни ствари на Градот Скопје, објавена во „Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 162/2012, напра-

вена е техничка грешка, поради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ 

И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 

Во член 1, став 43, во алинеја 2 наместо „ISB 

6.7E5285B 21954407“ треба да стои „ISB 6.7E5285B 

22056548 “. 

 

Бр. 41-9724/4  

31 декември 2012 година Од Владата 

Скопје на  Република Македонија 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4082. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), 
член 26 став 3 од Законот за девизното работење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 
49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11) и точка 14 
од Одлуката за начинот на вршење на платниот промет 
со странство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 42/11), гувернерот на Народната банка на Ре-
публика Македонија, донесе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТ-

НИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
 
1. Во Упатството за начинот за вршење на платниот 

промет со странство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 78/11, 156/11 и 58/12), во прилогот бр. 
5, дел 1 „ШИФРИ НА ЗЕМЈИ“, редниот број 156 се ме-
нува и гласи: 
„  
156 Куракао CURAÇAO CW CUW 531 

                                                                                       “ 
Во редниот број 208, шифрата на земјата: „736“ се 

заменува со: „729“. 
По редниот број 246 се додаваат четири нови редни 

броја: 247, 248, 249 и 250, коишто гласат: 
„ 
247 Сент 

Мартин 
SINT 
MAARTEN 
(DUTCH PART) 

SX SXM 534 

248 Бонер, 
Сент  
Евстатиј 
и Саба 

BONAIRE,SAIN
T EUSTATIUS  
AND SABA BQ BES 535 

249 Јужен 
Судан 

SOUTH SUDAN SS SSD 728 

250* Косово Kosovo XK XKX 900 
 “ 

* Шифра со привремен карактер - до вклучувањето 
на Косово со соодветна шифра во ИСО-3166. 

 
2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2013 го-
дина. 

 
У бр. 3616/2  

28 декември 2012 година Вицегувернер, 
Скопје м-р Маја Кадиевска Војновиќ, с.р. 
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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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4087. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 и 16 а во вр-
ска со член 113, став 2 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/2011) и 
член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), 
постапувајќи по Барањето на Друштвото за производс-
тво на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОП-
ЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за издавање 
на  лиценца за вршење на енергетска дејност Произ-
водство на топлинска енергија од страна на регулиран 
производител,  на седницата одржана на 31.12.2012 го-
дина,  донесе  

                                                                                       
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА  ТОП-
ЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ОД СТРАНА НА РЕГУЛИРАН  

ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 
1. На Друштвото за производство на топлинска 

енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, му се издава лиценца за вр-
шење на енергетска дејност Производство на топлин-
ска енергија од страна на регулиран производител.   

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Производство на 
топлинска енергија од страна на регулиран производи-
тел, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на 
енергетската дејност Производство на топлинска енер-
гија од страна на регулиран производител “ 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-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

  
УП1 Бр. 11-291/12  

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

__________ 
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА  ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ОД 
СТРАНА НА РЕГУЛИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство на топлинска енергија 

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Скопје, ул. „515„ бр. 8, 1000 Скопје,   Републи-
ка Македонија. 

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

 
Производство на топлинска енергија од страна на 

регулиран производител 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
31 декември 2012 година 
 
4. Временски период на важење на лиценцата 
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата 
31 декември 2047 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца 
ТЕ - 11.01.1/12 
 
7. Број на деловниот субјект - 6832938 
 
8. Единствен даночен број - 4043012512444 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што се вр-

ши 
Со оваа лиценца се определува начинот и условите 

за вршење на енергетската дејност производство на 
топлинска енергија од страна на регулиран производи-
тел, како дејност од јавен интерес, како и  правата и об-
врските на носителот на лиценцата. 

Како енергетска дејност производство на топлинска 
енергија од страна на регулиран производител, во 
смисла на оваа лиценца се смета производство на топ-
линска енергија за потребите на потрошувачите и обез-
бедување на енергија за покривање на загубите во си-
стемот, системска резерва и системски услуги за одр-
жување на потребни работни параметри (температура и 
притисок) во рамките на системот за топлинска енерги-
ја на што е приклучен. 

 
10. Енергетски објекти за производство на топ-

линска енергија од страна на регулиран производи-
тел и нивна локација 

Исполнувањето на обврската за обезбедување на 
јавна услуга, Носителот на лиценцата ќе ја остварува 
со вршење на енергетската дејност производство на 
топлинска енергија во топланите:  

- ТО  Запад, Лондонска б.б. Скопје; 
- ТО Исток, Индустриска б.б. Скопје; и 
- ТО 11 Октомври Михаил Чаков б.б. Скопје. 
 
11. Енергетски и технички карактеристики на 

објектите, постројките и инсталациите  за произ-
водство на топлинска енергија од страна на регули-
ран производител 

Енергетските и техничките карактеристики на обје-
ктите, постројките и инсталациите за производство на 
топлинска енергија од страна на регулиран производи-
тел се наведени во Прилог 1, кој е составен дел на оваа 
лиценца. 
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12. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен: 
- да ги почитува законите, другите прописи и оп-

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

- да обезбеди сигурно, безбедно, континирано и 
квалитетно производство  на  топлинска енергија; 

- во секое време да има постојани оперативни ре-
зерви на мазут согласно Законот за енергетика; 

- да врши испорака на произведената количина на 
топлинска енергија до точката на прием на дистрибу-
тивната мрежа на топлинска енергија; 

- да се придржува кон склучените договори за 
производство, односно испорака на  топлинска енерги-
ја; 

- да врши мерење на испорачаната топлинска енер-
гија во дистрибутивната мрежа;  

- на носителите на лиценца за вршење на енергет-
ска дејност дистрибуција на топлинска енергија и снаб-
дување со топлинска енергија, да им ги обезбеди  сите 
потребни информации за извршување на нивните обвр-
ски од лиценците. 

 
13.Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен најдоцна во рок 

од 24 часа писмено да ја извести Регулаторната коми-
сија за енергетика, за сите непланирани прекини во 
процесот на производство на топлинска енергија, како 
и за причините за настанување на прекините и превзе-
мените мерки за нивно отстранување.  

 
14. Одржување на постојните производни по-

стројки и планирање на изградба на нови производ-
ни постројки 

 
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните постројки за производство на топлинска 
енергија, дадени во Прилог 1, носителот на лиценцата е 
должен истите да ги одржува во исправна и функцио-
нална состојба.  

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија да 
поднесе Годишен план за одржување на постојните 
производни постројки за тековната година и План за 
изградба на нови производни постројки за период од 
пет години.  

Плановите од став два на оваа точка особено треба 
да содржат: 

- опис и оцена на постојната состојба на производ-
ните постројки; 

- процени за функционалноста на производните по-
стројки; 

- мерки и активности за извршување на ремонти, 
поправки и проверки на исправноста на постојните 
производни постројки; 

- локации каде се планира да се изградат нови или 
надградат постојните производни постројки; 

-финансиски извори за реализација на плановите. 
 
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, да изго-
твува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информа-
ции за средствата, обврските, капиталот, приходите и 
расходите со резултатите од работењето, како и парич-
ните текови на претпријатието во врска со дејноста 
производство на топлинска енергија 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 ги добива од 
правните и физичките лица при вршењето на дејноста 
производство на топлинска енергија. 

 
17.Обврска за доставување на Годишен извештај 

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. обемот на производство на топлинската енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секоја про-
изводна единица пооделно, количина и вид на потро-
шено гориво за производство на топлинската енергија 
во претходната година, количина на произведена и ис-
порачана топлинска енергија за тарифни потрошувачи 
и потрошувачи по посебни договори до точката на при-
ем во дистрибутивната мрежа, сопствена потрошувач-
ка на топлинска енергија, број и времетраење на плани-
раните и непланираните прекини како и за причините 
за нивното настанување; 

2. финансиски извештај за енергетска дејност про-
изводство на топлинска енергија составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
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- 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 опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност, 

- 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 и 

- обезбедување на енергетска ефикасност. 
4. остварување на Планот за одржување на произ-

водните капацитети и Планот за изградба на нови про-
изводни капацитети; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на топлинска енергија;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли. 

 
18.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 да доставува: 

- во писмена и електронска форма, месечни и квар-
тални извештаи за вкупната количина на произведена-
та и испорачаната топлинска енергија во дистрибутив-
ната мрежа, количина и вид на потрошено гориво, 
сопствена потрошувачка на топлинска енергија, број и 
времетраење на планираните и непланираните прекини 
како и за причините за нивното настанување (по бара-
ње на Регулаторната комисија за енергетика); 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
топлинска енергија. 

 
19. Мерење на произведената и испорачаната ко-

личина на топлинска енергија  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во секоја производна единица на топлинска енер-

гија, односно топлана која предава топлинска енергија 
во дистрибутивната мрежа за греење на тарифните по-

трошувачи да вгради мерен уред со пропишана класа 
на точност пред точката на прием на топлинската енер-
гија, со кој се мери предадената топлинска енергија на 
излез од производната единица и служи за контролно 
мерење ; 

- да ги одржува, проверува и сервисира мерните 
уреди на сите контролни мерни места; и 

- да обезбеди пристап на корисниците на топлинска 
енергија и на други овластени лица до мерните уреди 
во согласност со закон и друг пропис.  

 
20. Цени на топлинската енергија  
Носителот на лиценцата е должен произведената 

топлинска енергија да ја продава според цените за топ-
линска енергија формирани во согласност со  Правил-
никот за начин и услови за регулирање на цени на топ-
линска енергија за греење.  

Носителот на лиценцата е должен цените за топ-
линската енергија кои што се утврдени од страна на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да ги објавува на 
својата веб страна. 

  
21.Заштита на опремата и објектите од надво-

решни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци  од денот на влегувањето во сила на оваа ли-
ценца да донесе План за заштита на објектите и уреди-
те за производство на топлинска енергија и истиот да 
го достави до Регулаторната комисија за енергетика.  

 
22.Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да овозможи при-
стап во објектите, деловните простории, простори, ин-
сталациите, како и непосреден увид во целокупната до-
кументација, во согласност со Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

 
23.Квалитет на произведената топлинска енер-

гија 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди по-

стојан квалитет на произведената топлинска енергија, 
согласно пропишаните услови за снабдување со топ-
линска енергија и другите прописи, како и да врши по-
стојан мониторинг на произведената и испорачаната 
топлинска енергија.  

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

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
25.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 лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 
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4088. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 и 16, а во вр-
ска со член 114 став 2 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/2011) и 
член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), 
постапувајќи по Барањето на Друштвото за дистрибу-
ција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за изда-
вање на  лиценца за вршење на енергетска дејност Ди-
стрибуција на топлинска енергија, на седницата одржа-
на на 31.12.2012 година,  донесе 

            
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за дистрибуција на топлинска 

енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, му се издава лиценца за вр-
шење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска 
енергија.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност дистрибуција на 
топлинска енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца 
за вршење на енергетската дејност дистрибуција на 
топлинска енергија “ кој што е составен дел на оваа од-
лука.  

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

4. 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. 11-292/12  

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

__________ 
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Скопје, ул. „515„ бр. 8, 1000 Скопје, Републи-
ка Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата 
Дистрибуција на топлинска енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата  
31 Декември 2012 година 

4. Временски период на важење на лиценцата 
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата 
31  Декември 2047 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца  
ТЕ – 12.02.1/12 
 
7. Број на деловниот субјект - 6824471 
 
8. Единствен даночен број - 4043012512126 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност дистрибуција на 
топлинска енергија како дејност од јавен интерес, како 
и  правата и обврските на носителот на лиценцата. 

Енергетската дејност дистрибуција на топлинска 
енергија, во смисла на оваа лиценца е превземање, рас-
пределба и испорака на топлинска енергија до корис-
ниците приклучени на дистрибутивната мрежа. 

 
10. Подрачје на вршење на енергетската дејност 
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата Друштвото за 
дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА 
НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, 
енергетската дејност дистрибуција  на топлинска енер-
гија ја врши на подрачјето на градот Скопје односно на 
делови од подрачјата на општините: Аеродром, дел од 
Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Цен-
тар и Чаир.  

 
11. Објекти преку кои  ќе се врши дистрибуција 

на топлинска енергија 
Носителот на лиценцата врши дистрибуција на топ-

линска енергија преку дистрибутивната мрежа која се 
протега од точката на прием на произведената топлин-
ска енергија од топланите па преку магистрални, се-
кундарни, приклучни водови и топлински станици, до 
мерното место, односно до точката на испорака на 
крајните корисници на топлинската енергија приклуче-
ни на системот за дистрибуција на топлинската енерги-
ја. 

Техничките карактеристики на основните средства 
за дистрибуција на топлинска енергија се дадени во 
Прилог 1, кој е составен дел на оваа лиценца.  

 
12. Обезбедување на пристап, приклучување и 

користење на дистрибутивната мрежа 
Носителот на лиценцата е должен, во согласност со 

начелата на објективност, недискриминаторност и 
транспарентност, да обезбеди пристап, приклучување и 
користење на дистрибутивната мрежа за трети лица во 
согласност со закон, друг пропис и општ акт.  
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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 или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија во согласност со 
закон; 

- безбедно и сигурно функционирање и управување 
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. 

 
14. Планирање, одржување и развој на дистрибу-

тивната мрежа  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на ди-

стрибутивната мрежа, носителот на лиценцата е дол-
жен истата да ја одржува, обновува и развива на начин 
кој што ќе овозможи сигурно, безбедно и ефикасно ко-
ристење на дистрибутивната мрежа.  

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија да 
поднесе План за развој на дистрибутивната мрежа за 
период од пет години како и годишна програма за реа-
лизација на планот. 

Планот за развој на дистрибутивната мрежа особе-
но треба да содржи: 

- опис на постојната состојба на дистрибутивната 
мрежа; 

- идни процени за капацитетот и функционалноста 
на дистрибутивната мрежа; 

- локации каде се планира да се обновува и/или раз-
вива дистрибутивната мрежа; и 

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција 
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 во 
врска со дејноста дистрибуција на топлинска енергија 
и  

- да изготвува 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 дистрибуција на топлинска енер-
гија кои ги добива од корисниците на дистрибутивната 
мрежа. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен извештај 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. обемот на  дистрибуција на топлинска енергија 

во текот на претходната година (вкупна количина на 
дистрибуирана топлинска енергија); 

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, 
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- 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 опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност, 

- 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, промена на условите на светскиот па-
зар, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за развој и проширување на дистрибу-
тивната мрежа, во претходната година; 

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

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

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

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

9. 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 
енергетската дејност 

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

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количина на дистрибуирана 
топлинска енергија, вкупно и по видови на потрошува-
чи, за бројот и времетраењето на планираните и непла-
нираните прекини во испораката; 

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

- договори во врска со вршење на енергетската деј-
ност дистрибуција на топлинска енергија кои што ги 
склучил со други носители на лиценци за вршење на 
енергетска дејност и договори за приклучок со корис-
ници на дистрибутивната мрежа.  

 
19. Заштита на опремата и објектите од надво-

решни влијанија 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци  од денот на влегувањето во сила на оваа ли-
ценца да донесе План за заштита на објектите и уреди-
те за дистрибуција на топлинска енергија и истиот да 
го достави до Регулаторната комисија за енергетика.  

 
20. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
21.Квалитет на дистрибуција на топлинска енер-

гија 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди по-

стојан квалитет во вршење на услугата дистрибуција на 
топлинска енергија, согласно пропишаните услови за 
снабдување со топлинска енергија и другите прописи, 
како и да врши постојан мониторинг на квалитетот на 
дистрибуцијата на топлинска енергија. 

 
22. Цена за вршење на енергетската дејност ди-

стрибуција на топлинска енергија 
Носителот на лиценцата е должен цената за вршење 

на енергетската дејност дистрибуција на топлинска 
енергија, да ја формира во согласност со  Правилникот 
за начин и услови за регулирање на цени на топлинска 
енергија за греење.  

Носителот на лиценцата е должен цените за врше-
ње на енергетската дејност дистрибуција на топлинска-
та енергија, да ги објавува на својата веб страна. 

 
23.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 дејно-
сти. 

 
24.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 лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
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4089. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 и 16 а во вр-
ска со член 118, од Законот за енергетика („Службен 
весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/2011) и член 28 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапу-
вајќи по Барањето на Друштвото за снабдување со топ-
линска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛ-
КАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, за издавање на  лицен-
ца за вршење на енергетска дејност Снабдување со 
топлинска енергија, на седницата одржана на 
31.12.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за снабдување со топлинска енер-

гија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕР-
ЏИ ДООЕЛ Скопје, му сe издава лиценца за вршење на 
енергетската дејност снабдување со топлинска енерги-
ја. 

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 објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
УП1 Бр. 11-293/12  

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

__________ 
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА  
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за снабдување со топлинска енергија 

СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Скопје,  Ул.515 бр. 8, 1000 Скопје, Република 
Македонија,. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Снабдување со топлинска енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
31 Декември 2012 година 
 
4. Временски период на важење на лиценцата 
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата 
31 Декември 2022 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца 
ТЕ - 13.03.1/12  
 
7. Број на деловниот субјект - 6832911 
 
8. Единствен даночен број - 4043012512436 

9. Вид и обем на енергетската  дејност што се вр-
ши 

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 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-
штините: Аеродром, дел од Гази Баба, Ѓорче Петров, 
Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.  

 
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 ди-
стрибутивната мрежа и мерни уреди кај потрошувачи-
те, лоцирани на подрачјето на општините: Аеродром, 
дел од Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, 
Центар и Чаир 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; 

- 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 евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
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- 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; 
- состојба на топлинскиот конзум во извештајната 

година на корисниците на услугата снабдување на топ-
линска енергија; 

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 
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 тарифните потрошувачи да ја формира во сог-
ласност со Правилникот за начин и услови за регулира-
ње 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 не-
посреден увид во целокупната документација, во сог-
ласност со Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски 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. 

 
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 дејно-
сти. 

 
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 лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  

__________ 
4090. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 
енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 
136/11), член 28 од Законот за акцизите (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 
53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(“Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 31.12.2012 година, доне-
се 
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О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 41,388 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 42,784 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 44,007 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 43,578 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 33,343 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што : 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 80,00 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 82,00 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 71,00 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 60,00 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 40,867 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-
ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа одлу-
ка. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 
   
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 
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Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,739 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 22,038 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,133 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 01.01.2013 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-2479/1  

31 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 


