
            Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 4 став (1) 
алинеја 9) од Правилата  за снабдување во краен случај со природен гас ( „Службен весник на РМ“ 
бр.111/12) на седница одржана на  ден 03.04.2015 година,  донесе 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одобрување на Договор за снабдување во краен случај со природен гас 

 
 

1. Се одобрува Договорот за снабдување во краен случај со природен гас на Друштво за 
трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС  ДООЕЛ  Скопје .  
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
                                                             О б р а з л о ж е н и е 
 
 
Друштво за трговија МАКПЕТРОЛ  ПРОМ-ГАС ДООЕЛ Скопје, како вршител на дејност снабдувач со 
природен гас во краен случај до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија 
согласно член 4 став (1) алинеја 9) од Правилата  за снабдување во краен случај со природен гас 
(„Службен весник на РМ“ бр.111/12), достави за разгледување и одобрување предлог текст на 
Договорот за снабдување во краен случај со природен гас кој снабдувачот треба да го склучи со 
потрошувачите на природен гас. 
По разгледување на Договорот за снабдување во краен случај со природен гас, Регулаторната 
комисија за енергетика го извести снабдувачот МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ Скопје за 
потребата од одредени промени во содржината на договорот. Снабдувачот постапи по дадените 
забелешки и усогласниот текст на Договорот за снабдување со природен гас со допис бр.0302-187/1 
од 02.04.2015 година заведен во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под бр.11-745/1 
на 02.04.2015 година, го достави до Регулаторната комисија за енергетика на одобрување.   
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на 03.04.2015 година одржа главна 
седница  и одлучи да го одобри  Договорот за снабдување во краен случај со природен гас. 
 
Имајќи го во предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.  
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поднесе жалба до Комисијата за решавање на 
жалби од областа на енергетиката, преку Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија во рок од 15 дена од денот на приемот на истото. 
 
 
Бр.02-754/1 
03.04.2015 година                                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Скопје                                                                                                      Димитар Петров 
 


