
Врз основа на член 24 став (1) точка 2) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата 

одржана на 07 јуни 2021 година донесе 

 

ОДЛУКА 

за одобрување на Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење на 

Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје  

 

1. Со оваа одлука се одобруваат Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија за 

греење на Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје. 

2. Се задолжува Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, одобрените Мрежни 

правила од точка 1 од  оваа одлука да ги објави на својата веб страница. 

3. Оваа одлука се доставува до Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје врз основа член 24 став (1) точка 2) 
алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) е должна да изработи Мрежни правила за 
дистрибуција на топлинска енергија за греење и по претходно одобрување од Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: 
Регулаторна комисија за енергетика), да ги објави на својата веб страница. 

Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје достави работен текст на Мрежните 
правила за дистрибуција на топлинска енергија на кои што Регулаторната комисија за енергетика 
достави забелешки и истите беа прифатени.  

Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје до Регулаторната комисија за 
енергетика достави Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење бр.15-900/1 од 
19 мај 2021 година. 

Регулаторната комисија за енергетика на 21 мај објави соопштение на својата веб страна и ги 
повика сите заинтересирани страни да достават забелешки, коментари и предлози најдоцна до 2 јуни. 
Во предвидениот рок не беа доставени забелешки. 

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна 
Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на 
странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-106/1 од 07 јуни 



Претседател 

на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  

на Република Северна Македонија    

Марко Бислимоски 

 

2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение без одржување на 
подготвителна седница. 

Регулаторната комисија за енергетика на 07 јуни 2021 година одржа седница на која ги одобри 
Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење на Дистрибуција на топлина 
Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје бр.15-900/1 од 19 мај 2021 година. 

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

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на 
приемот. 

 

 

Бр. 11-900/2                    

07 јуни 2021 година   

Скопје         

 

                                                                                                           

 

   

Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење на 

 Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје 

 

 

https://erc.org.mk/odluki/2021.05.21%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%95.pdf
https://erc.org.mk/odluki/2021.05.21%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%95.pdf

