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Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 

22 став 1 точка 16 од  Законот за енергетика  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14 ), член 50 и 51 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11 и 
78/13), постапувајќи по Барањето на Друштвото за производство, трговија со електрична 
енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје бр.133 од 24.09.2014 година, на седница одржана на 
15.12.2014 година, донесе   

 
 
 
 

ОДЛУКА  
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ПОСТРОЈКИ ЗА  

КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на топлинска и 
електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и 
електрична енергија, издадена од Регулаторната  комисија за енергетика на 
Република Македонија со Одлука бр. УП1 бр.07-72 од 08.03.2011 година, („Службен 
весник на РМ“ бр. 30/11), на Друштвото за производство, трговија со електрична 
енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје,  престанува да важи. 

 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 

 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен 

весник на Република Македонија“.  
 
 

 
О б р а з л о ж е н и е 

  
Друштвото за производство, трговија со електрична енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО 

Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за престанување на 
важност на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска и 
електрична енергија во постројки за комбиниранирано производство на топлинска и 
електрична енергија. бр.133 од 24.09.2014 година. 

Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство, трговија со електрична енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје, а во врска со 
одредбите од член 7 од доставениот Договор за закуп на енергетска опрема  бр. 85/ Д од 
04.09.2014 година и Договор за закуп на недвижен имот бр. 03/Д од 04.09.2014 година  
доставени од барателот,  констатира дека барателот нема основни средства за вршење на 
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енергетската дејност за која е издадена лиценцата од член 16  од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

 
Имајќи го во предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука. 
 
 
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поднесе жалба  до Комисијата за  
решавање на жалби од областа на енергетиката, во рок од 15 дена од денот на 
доставувањето, а согласно член 31 став 1 од  Законот за енергетика. 
  
УП1 Бр. 07-72/11 
15.12.2014 година 
      Скопје 
 
 

                                                                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 

Димитар Петров 
 

 
 
 
 

 
 
 


