
 

 

1 

 

ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19) и член 31 став (1) точка 1) и став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана 
на xx јуни 2022 година, донесе 

 
 

ОДЛУКА 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ОД СТРАНА НА 
РЕГУЛИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 
 

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на топлинска енергија од страна на регулиран 
производител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/12 и 98/17).  

2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на 
топлинска енергија од страна на регулиран производител („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 173/12 и 98/17), ПРЕСТАНУВА да важи по основ на барање на носителот 
на лиценцата, Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и 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, а ќе се применува од денот 
на влегување во сила на одлука за издавање на лиценца на вршител на енергетската 
дејност регулирано производство на топлинска енергија, избран по спроведена постапка 
за избор на вршител на енергетска дејност којшто ќе има обврска за обезбедување на јавна 
услуга, согласно член 51 став (2) од Законот за енергетика*. 

 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.515 бр.6, Скопје (во понатамошниот текст: Друштво), на 
9 јуни 2022 година до Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со 
Правилникот за лиценци, поднесе Барање за престанок на лиценца за вршење на енергетска 
дејност регулирано производство на топлинска енергија, УП1 бр.11-182/22 од 9 јуни 2022 година 
(во натамошниот текст: Барање).  

Друштвото го достави Барањето за престанок на лиценца и потребната документација 
наведена во член 31 од Правилникот за лиценци, односно Образец БЛ 24 од Прилог 2 од 
Правилникот за лиценци во оригинал. 

Согласно информациите наведени во Образецот БЛ 24, Друштвото побара престанок на 
лиценцата поради невозможност за негово понатамошно нормално функционирање, негова 
кредитна неспособност и неможност да ги обезбеди потребните финансиски средства за 
продолжување на работата во новата грејна сезона, како резултат на:  
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- загуба остварена во периодот 01.01-30.04.2022 година која драстично ја нарушила 
ликвидноста на Друштвото и способноста да продолжи да работи во ек на енергетска 
криза при што Друштвото е со нарушена ликвидност; 

- правна несигурност во работењето поради многубројни судски постапки иницирани 
против Друштвото, оспорување на законитоста на лиценцата за регулирано 
производство на топлинска енергија од правни лица и институции, спорење на 
валидноста на договорот за закуп на основни средства итн. и 

- преземање активности од страна на РКЕ за одземање на лиценца за регулирано 
производство на топлинска енергија во рамки на кои на 20.05.2022 година беше одржана 
подготвителна седница за носење на одлука за отпочнување на постапка за одземање 
на лиценцата на Друштвото, по што Друштвото се согласило, во интерес на дејноста која 
се соочува со енергетска криза, да не ја отежнува постапката и да го поднесе ова 
Барање.  

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање е потполно и 
изготви Предлог-Одлука со образложение која беше објавена на веб страницата на Регулаторната 
комисија за енергетика на 14 јуни 2022 година, а согласно член 5 став (8) од Деловникот за работа. 

Согласно член 5 став (2) и став (3) точка 5) од Деловникот за работа Регулаторната комисија 
за енергетика донесе Решение бр. 02-1572/1 од 14 јуни 2022 година за свикување на подготвителна 
седница.  

Регулаторната комисија за енергетика на 17 јуни 2022 година одржа подготвителна седница. 

Регулаторната комисија за енергетика на xx јуни 2022 година одржа седница на којашто врз 
основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* и член 31 став (1) точка 
1) и став (3) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за престанок на важење на одлуката 
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија од 
страна на регулиран производител. 

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.  
 
УП1 Бр. 11-182/22   
xx јуни 2022 година 
Скопје       
  

Претседател на 
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија 
Марко Бислимоски 

 

 

 

 

изготвил: Билјана Јадровска Панова 

контролирал:   Јулијана Димоска-Исајловска  


