
 

Врз основа на член 22, алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 11.01.2013 година, донесе 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за примена на цена за вршење на дејноста снабдување со топлинска енергија 

 
 

1. На Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, му се одобрува да ги применува регулираните 
максимални приходи и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност 
снабдување со топлинска енергија, согласно со Одлуките: УП1 бр.08-168/12, УП1 
бр.08-162/12, УП1 бр. 08-165/12 од 27.07.2012 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр.96/12) и Одлуката УП1 Бр.08-167/12 од 27.12.2012 година („Службен 
весник на РМ“ бр.168/2012). 
 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 
 
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.  
 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 
 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на  ден 31.12.2012 
година,  донесе Одлуки за одземање на лиценци, и тоа: 
- Одлука за одземање на лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со 

топлинска енергија на СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, УП1 бр.11-303/12; 

- Одлука за одземање на лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со 

топлинска енергија на СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ Скопје, УП1 бр.11-304/12, и 

- Одлука за одземање на лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со 

топлинска енергија на СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ Скопје, УП1 бр.11-305/12. 

 
Истиот ден, Регулатораната комисија за енергетика донесе Одлука за издавање на лиценца 
за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за 
снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 
Скопје, УП1 бр.11-293/12. 

 
Со оглед на настанатата промена на лиценцираните субјекти на пазарот со топлинска 
енергија, а земајќи ги во предвид непроменетите услови, кои се однесуваат на основните 
средства, вработените и конзумот на топлинска енергија, а со цел за континуираност во 
снабдувањето со топлинска енергија и одржување на стабилност на пазарот, Регулаторната 
комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на оваа одлука. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, незадоволната страна може да изјави жалба до 
Комисијата за решавање на жалби од областа на енергетиката, во рок од 15 дена од денот 
на нејзиното објавување во “Службен весник на Република Македонија“.  

 
УП1 бр.08-05/13 
11.01.2013 година 
Скопје                                                                                                                      
                                                                                                                   Претседател 
                                                                                                                Димитар Петров 



 

                                                                                                                    
 

 


