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440. 
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вред-

ност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата 
одржана на ден 10.03.2006 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР  

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Марина 
Макенаџиева, родена на ден 19.06.1983 година во Скопје 
со ЕМБГ 1906983455061. 

2. Дозволата за работење на брокер на Марина Маке-
наџиева се дава за период од пет години од денот на из-
давањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Марина Маке-
наџиева престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“.  

Бр. 07-343/4               Комисија за хартии од вредност 
10 март 2006 година                          Претседател, 

    Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

441. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97, 
40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 март 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА  
1. На Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија, Електрани на Македонија, во др-
жавна сопственост, Скопје (АД ЕЛЕМ), на ул. 11-ти 
Октомври бр.9, општина Центар, 1000 Скопје, Републи-
ка Македонија, му се издава лиценца за вршење на енер-
гетската дејност производство на топлинска енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во 
вршењето на енергетската дејност производство на топ-
линска енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност производство на топ-
линска енергија" кој што е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

 
 Бр. 02-410/1                              Претседател,  

20 март 2006 година                    Славе Ивановски, с.р. 
    Скопје 

 
Прилог 1 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА  ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА  
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Акционерско друштво за производство на еле-

ктрична енергија, Електрани на Македонија, во држав-
на сопственост, Скопје (АД ЕЛЕМ), ул. “11-ти Октом-
ври“ бр. 9, општина Центар, 1000 Скопје, Република 
Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на топлинска енергија 
3. Датум на издавање на лиценцата 
20 Март 2006 година 

4. Временски период на важење на лиценцата 
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата 
20 Март 2041 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца 
ТЕ - 01.01.1/06 
 
7. Број на деловниот субјект – 6023754 
 
8. Единствен даночен број - 4030005560757 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што се врши 
Со оваа лиценца се определува начинот и условите 

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

Како енергетска дејност производство на топлинска 
енергија, во смисла на оваа лиценца се смета  произ-
водство на топлинска енергија во топлана.   

  
10. Локација на енергетскиот објект  
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на топлинска енергија ќе ја врши во топла-
ната на АД ЕЛЕМ, Подружница Енергетика – Скопје,   
на ул. ЏВИ Македонска бригада  бр. 18 - 1000 Скопје.  

 
11. Објекти, постројки и инсталации  за произ-

водство на топлинската енергија 
Производството на топлинската енергија се врши 

со производни капацитети наведени во Прилог 1 кој е 
составен дел на оваа лиценца. 

 
12. 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; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континирано и квали-
тетно производство  на топлинска енергија; 

- има постојани резерви на мазут кои во услови на 
кризна состојба можат да обезбедат 15-то дневно про-
изводство на топлинска енергија заради што е должен 
во својот годишен финансиски план да предвиди и да 
ги обезбеди потребните средства за набавка и одржува-
ње на резервите 

- врши испорака на произведената количина на топ-
линска енергија до точката на прием на системот за ди-
стрибуција на топлинска енергија; 

- да се придржува кон склучените договори за произ-
водство, односно испорака на  топлинска енергија; 

- да врши мерење на испорачаната топлинска енер-
гија во системот за дистрибуција на топлинска енерги-
ја; и 

- да им ги обезбеди на носителите на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска 
енергија и снабдување со топлинска енергија сите по-
требни информации за извршување на нивните обвр-
ски од лиценците.  

 
13. Планирање на одржување на постојни и из-

градба на нови производни капацитети 
Заради сигурно и ефикасно функционирање на ка-

пацитетите за производство на топлинска енергија, но-
сителот на лиценцата е должен истите да ги одржува 
во исправна и функционална состојба.  

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до  

Регулаторната комисија да поднесе План за одржу-
вање на постојните и изградба на нови производни ка-
пацитети за период од пет години, како и годишна про-
грама за реализација на планот. 
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Планот за одржување на постојните и изградба на 
нови производни капацитети особено треба да содржи: 

- опис на постојната состојба на производните капа-
цитети; 

- идни процени за капацитетот и функционалноста 
на производните капацитети; 

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

- финансиски извори за реализација на планот.  
14. 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 на претпри-
јатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието во врска со 
дејноста производство на топлинска енергија и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
15. 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. 

 
16. 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. 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. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди и 
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца. 
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, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
4. остварување на годишна програма за реализација 

на Планот за одржување на производните капацитети и 
изградба на нови; 

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 орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли;  

 
17. 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 вкупната количина на произве-
дената и испорачаната топлинска енергија во дистри-
бутивната мрежа, количина и вид на потрошено гори-
во, сопствена потрошувачка на топлинска енергија, 
број и времетраење на планираните и непланираните 
прекини како и за причините за нивното настанување 
(по барање 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; 

 
18. 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, со кој се мери предадената топлинска енер-
гија на излез од производната единица; 

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

-  да обезбеди пристап на корисниците на топлин-
ска енергија и на други овластени лица до мерните уре-
ди во согласност со закон и друг пропис.  

 
19. Цени на топлинската енергија  
Носителот на лиценцата е должен цената на произ-

ведената и испорачаната топлинска енергија за тариф-
ни потрошувачи да ја формира во согласност со  Пра-
вилникот за начин и услови за регулирање на цени на 
топлинска енергија за греење.  

Носителот на лиценцата е должен цените за топ-
линската енергија да ги објавува на својата веб страна. 

  
20. 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.  

 
21. 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, 
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инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање на лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
22. 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.  

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
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 условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање на лиценци за вршење 
на енергетски дејности.  

 
 

 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

442. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија" бр 47/97, 
40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 март 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија, Електрани на Македонија, во др-
жавна сопственост, Скопје (АД ЕЛЕМ), на ул. “11-ти 
Октомври“ бр. 9, општина Центар, 1000 Скопје, Репуб-
лика Македонија, му се издава лиценца за вршење на 
енергетската дејност дистрибуција на топлинска енер-
гија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во 
вршењето на енергетската дејност дистрибуција на топ-
линска енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност дистрибуција на топ-
линска енергија" кој што е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија".  

 
 Бр. 02-411/1                    Претседател,  

20 март 2006 година                    Славе Ивановски, с.р.  
    Скопје  
 

Прилог 1   
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ДИСТРИБУЦИЈА НА  ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Акционерско друштво за производство на еле-

ктрична енергија, Електрани на Македонија, во држав-
на сопственост, Скопје (АД ЕЛЕМ), ул. “11-ти Октом-
ври“ бр. 9, општина Центар, 1000 Скопје, Република 
Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Дистрибуција на топлинска енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата  
20 Март 2006 година 
 
4. Временски период на важење на лиценцата  
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата 
20 Март 2041 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца  
ТЕ – 02.02.1/06 
 
7. Број на деловниот субјект - 6023754 
 
8. Единствен даночен број - 4030005560757 
 
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. 
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1952.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 21.07.2017 година,  
донесе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО 
ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОД-
СТВО НА ТОПЛИНСКА И  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката УП1 бр.07-168/14 од 15.12.2014 го-
дина за издавање на лиценца за вршење енергетска деј-
ност производство на топлинска и електрична енергија 
во постројки за комбинирано производство на топлин-
ска и електрична енергија на Друштвото за производ-
ство и трговија на топлинска и електрична енергија КО-
ГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 187/14),  во Прилог 1:

1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: 

“ЕЕ-220.01.1/11.2/17 и ТЕ - 14.01.1/14.2/17”;
1.2 Во точка 12 став 2 зборовите “Пазарни правила 

за електрична енергија” се заменуваат со зборовите 
“Правила за пазар на електрична енергија”;

1.3 Во точка 13 став 1 алинеја 2 зборовите “Пазарни-
те правила” се заменуваат со зборовите “Правила за па-
зар на електрична енергија” по алинејата 7 се додава но-
ва алинеја 8 која гласи: 

“ – доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.”

Алинеите 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат алинеи 9, 10, 
11, 12 и 13;

1.4 Во точка 16 став 2 зборовите “Пазарните пра-
вила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на 
електрична енергија”;

1.5 Во точка 20 став 1 алинеја 1 се брише, алинеите 
2 и 3 стануваат алинеи 1 и 2.

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

3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 07-168/14
21 јули 2017 година Претседател

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

1953.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година,  до-
несе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО  
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката УП1 бр.11-19/16 од 28.06.2016 годи-
на за издавање на лиценца за вршење енергетска деј-
ност снабдување со топлинска енергија на Акционер-
ското друштвото за производство на електрична енер-
гија, Електрани на Македонија, во државна сопстве-
ност Скопје (АД ЕЛЕМ), („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.121/16), во Прилог 1:

1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: 

“ТЕ - 15.03.1/16.2/17”;
1.2 Во точка 13 став 1 по алинејата 1 се додава нова 

алинеја 2 која гласи: 
“- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.”

Алинеите 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат алинеи 3, 4, 5, 6, и 
7.

1.3 Во точка 18 став 1 алинеја 1 се брише, алинеите 
2 и 3 стануваат алинеи 1 и 2.

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

3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

 
УП1 бр. 11-19/16

21 јули 2017 година Претседател
Скопје Димитар Петров, с.р.

__________
1954.

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година,  до-
несе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Одлуката бр. 02-410/1 од 20.03.2006 година за из-
давање на лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на топлинска енергија на Акционерското 
друштвото за производство на електрична енергија, 
Електрани на Македонија, во државна сопственост 
Скопје (АД ЕЛЕМ) („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 35/06), се менува по службена долж-
ност.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за производство на топлинска енергија се утврдени во 
пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на топлинска енер-
гија“ 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 објавува-
ње во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 11-96/17
21 јули 2017 година Претседател

Скопје Димитар Петров, с.р.
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    Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Акционерското друштвото за производство на елек-

трична енергија, Електрани на Македонија, во државна 
сопственост Скопје (АД ЕЛЕМ), ул. „11-ти Октомври“ 
бр.9 Скопје, Република Македонија  

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата 

Производство на топлинска енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата: 
20.03.2006 година 

4. Временски период на важење на лиценцата: 
35 години 

5. Датум до кога важи лиценцата: 
20.03.2041 година 

6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
ТЕ - 01.01.1/06.2/17

7. Број на деловниот субјект - 6023754

8. Единствен даночен број - 4030005560757

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши

Со оваа лиценца се определува начинот и условите 
за вршење на енергетската дејност производство на топ-
линска енергија како дејност од јавен интерес, како и 
правата и обврските на носителот на лиценцата. 

Како енергетска дејност производство на топлинска 
енергија од страна на регулиран производител, во смис-
ла на оваа лиценца се смета производство на топлинска 
енергија за потребите на потрошувачите и обезбедува-
ње на енергија за покривање на загубите во системот, 
системска резерва и системски услуги за одржување на 
потребни работни параметри (температура и притисок) 
во рамките на системот за топлинска енергија на што е 
приклучен.

10. Локација на енергетскиот објект
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на топлинска енергија ќе ја врши во топлана-
та на АД ЕЛЕМ, Подружница Енергетика – Скопје, на 
ул.„16-та Македонска бригада“ бр.18 Скопје. 

11. Објекти, постројки и инсталации за производ-
ство на топлинска енергија

Производството на топлинската енергија се врши 
со производни капацитети наведени во Табела 1 кој е 
составен дел на оваа лиценца. 

12. Обврски на 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;

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континирано и квали-
тетно производство  на топлинска енергија;

- има постојани резерви на мазут согласно  Законот 
за енергетика;

- врши испорака на произведената количина на топ-
линска енергија до точката на прием на системот за дис-
трибуција на топлинска енергија;

- да се придржува кон склучените договори за про-
изводство, односно испорака на топлинска енергија;

- да врши мерење на испорачаната топлинска енер-
гија во системот за дистрибуција на топлинска енер-
гија; и

- 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 об-
врски од лиценците. 

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

од 24 часа писмено да ја извести Регулаторната комиси-
ја за енергетика, за сите непланирани прекини во проце-
сот на производство на топлинска енергија, како и за 
причините за настанување на прекините и преземените 
мерки за нивно отстранување“.

14. Планирање на одржување на постојни и из-
градба на нови производни капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните постројки за производство на топлинска 
енергија, носителот на лиценцата е должен истите да 
ги одржува во исправна и функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, нај-
доцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енерге-
тика да поднесе план за одржување на постојните и из-
градба на нови производни капацитети за период од 
пет години, како и годишна програма за реализација на 
планот.

Планот за одржување на постојните и изградба на 
нови производни капацитети особено треба да содржи:

- опис и на постојната состојба на производните ка-
пацитети;

- идни процени за капацитетот и функционалноста 
на производните капацитети;

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

- финансиски извори за реализација на плановите.

15. Обврска за  одвоена сметководствена еви-
денција

Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;

- 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, како 
и 

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи.

16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации кои ги добива од правни-
те и физичките лица при вршењето на дејноста произ-
водство на топлинска енергија.
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17. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај 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 го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжител-
но 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 потроше-
но гориво за производство на топлинската енергија во 
претходната година, количина на произведена и испора-
чана топлинска енергија за тарифни потрошувачи и пот-
рошувачи по посебни договори до точката на прием во 
дистрибутивната мрежа, сопствена потрошувачка на 
топлинска енергија, број и времетраење на планирани-
те и непланираните прекини како и за причините за 
нивното настанување;

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од: 

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината, 
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. преземени мерки во текот на претходната година 

за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опре-
мата 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;
4. остварување на годишната програма за реализаци-

ја на Планот за одржување на производните капаците-
ти и Планот за изградба на нови производни капаци-
тети;

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

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;

18. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та 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 пот-
рошувачи да вгради мерен уред со пропишана класа на 
точност, со кој се мери предадената топлинска енергија 
на излез од производната единица;

- да ги одржува, проверува и сервисира мерните уре-
ди на сите 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 топлин-
ската енергија кои што се утврдени од страна на Регула-
торната комисија за енергетика, да ги објавува на своја-
та 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 об-
јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да овозможи прис-
тап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и непосреден увид во целокупната 
документација, во согласност со Правилникот за ли-
ценци 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 топлин-
ска енергија и другите прописи, како и да врши по-
стојан мониторинг на произведената и испорачаната 
топлинска енергија.

24. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменување и дополнување, како и продолжување, 

пренесување, престанување, суспендирање и одземање 
на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите 
од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.

25. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 
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913. 

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, 

151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 45  од Правилникот за лиценци за вршење на енер-

гетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи 

по Барањето за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија 

УП1 бр.11-96/17 од 9.2.2018 година на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕК-

ТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, на седницата одржана на 13.3.2018 година,  до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија на Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост 

Скопје издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија со Одлуката бр. 02-410/1 од 

20.3.2006 година и изменета со Одлука УП1 бр.11-96/17 од 21.7.2017 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.36/06 и 98/17), во Прилог 1: 

- точка 10 се менува и гласи:“Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на топлинска 

енергија ќе ја врши во топланата на АД ЕЛЕМ, Подружница Енергетика – Скопје, на ул. XVI Македонска бри-

гада бр. 18 - 1000 Скопје и во деловно производен објект – когенеративна гасна централа, м.в. Круг на фабри-

ка Железарница на КП 2271, Скопје, за производство на топлинска и електрична енергија во постројки за ком-

бинирано производство на топлинска и електрична енергија.” 

- во точка 11 зборовите: “Табела 1” се заменуваат со зборовите: “Прилог 2” 

- по точката 25 пред зборовите: “Табела 1” се додаваат зборовите: “Прилог 2”, а по Табелата 1 се додава: 

“Табела 2  

1. Намена и опис на технолошкиот процес  

- Опремата се состои од 1О гасни мотори кои користат природен гас како гориво. 

- Произведената електрична енергија преку 2 трансформатора се пренесува до дистрибутивната мрежа на 

АД ЕЛЕМ – Скопје подружница Енергетика.  

- Ослободената топлинска енергија при работата на гасните мотори, преку ладилници се предава на цирку-

лациониот разладен круг, во кој се приклучени и ладилникот за масло и ладилникот на компримираната смеса 

на гас и воздух зад турбополначот.  

- Согорените гасови од гасните мотори, преку пригушен систем за намалување на бучавата, заради висока-

та содржина на физичка топлина од 1140 kW, се носат во генератор за пареа.  

- Има 5 генератори за пареа т.е. два гасни мотори напојуваат еден генератор на пареа. 

- Топлинската енергија се испорачува со директен вод до потрошувачите.  

- Снабдувањето со гориво (природен гас) е преку Мерно Регулациска Станица изградена за потребите на овој 

објект.  
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2.Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 
3.Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник 

на Република Македонија“. 
 

     УП1 Бр. 11-96/17    

   13 март 2018 година                                                                                     Претседател, 

             Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 


