Врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) и Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање,
менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 31/09), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на
седницата одржана на 6 октомври 2009 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
1 На Друштво за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ Скопје, Ул.Лондонска
Бр.ББ, 1000 Скопје, Република Македонија, му сe издава лиценца за вршење на енергетската дејност
снабдување со топлинска енергија.
2 Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност снабдување на
топлинска енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување
со топлинска енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.
3 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ Скопје, Ул.Лондонска
Бр.ББ, 1000 Скопје, Република Македонија.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со топлинска енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
06 Октомври 2009 година
4. Временски период на важење на лиценцата
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата
06 Октомври 2019 година
6. Евидентен број на издадената лиценца
ТЕ - 09.03.1/09
7. Број на деловниот субјект - 6428835
8. Единствен даночен број - 4030008050890
9. Вид и обем на енергетската дејност што се врши
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност снабдување
со топлинска енергија на тарифни и други потрошувачи, како и правата и обврските на носителот на
лиценцата.

Како енергетска дејност снабдување со топлинска енергија во смисла на оваа лиценца, се смета
обезбедување на топлинска енергија и дистрибутивен капацитет за испорака на топлинска енергија,
како и мерење, отчитување и фактурирање на испорачаната топлинска енергија.
10. Подрачје на вршење на енергетската дејност
Врз основа на одредбите од оваа лиценца, носителот на лиценцата ќе ја врши енергетската дејност
снабдување со топлинска енергија на потрошувачите приклучени на дистрибутивната мрежа на
подрачјето на град Скопје и тоа: Општина Аеродром, Општина Гази Баба, Конзумно подрачје во
рамки на Општина Аеродром кое ги опфаќа населбата Стар Аеродром, населбата Јане Сандански и
населбата Ново Лисиче како обврска и во други делови на град Скопје само по барање на
потрошувачите од еден станбен објект.
11. Објекти преку кои ќе се врши снабдување со топлинска енергија
Носителот на лиценцата ќе врши снабдување со топлинска енергија преку објекти и инсталации на
дистрибутивната мрежа и мерни уреди кај потрошувачите, лоцирани на подрачјето на општините:
Аеродром, Гази Баба, Конзумно подрачје во рамки на Општина Аеродром кое ги опфаќа населбата
Стар Аеродром, населбата Јане Сандански и населбата Ново Лисиче во градот Скопје.
Основни податоци за објектите снабдувани со топлинска енергија се дадени во Табела 1, кој е составен
дел на оваа лиценца.
12. Право на пристап и користење на дистрибутивната мрежа
Носителот на лиценцата има право на пристап и користење на дистрибутивната мрежа заради
непречено вршeње на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија, во согласност со закон и
другите прописи.
13. 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 и/или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон од
областа на топлинската енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно снабдување со топлинска енергија;
- врши набавка на потребни количини на топлинска енергија и обезбедува потребен дистрибутивен
капацитет за испорака, за потребите на крајните потрошувачи;
- склучува договор со носителот на лиценцата за производство на топлинска енергија, одобрен од
Регулаторната комисија за енергетика;
- склучува договор со носителот на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија, одобрен од
Регулаторната комисија;
- склучува договори со потрошувачите за снабдување со топлинска енергија;
- врши мерење и отчитување на превземената и испорачаната топлинска енергија на потрошувачите
приклучени на системот за дистрибуција на топлинска енергија;
- врши фактурирање и наплата на измерената и испорачаната количина на топлинска енергија.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен веднаш да ја извести Регулаторната комисија за енергетика, за сите
прекини во снабдувањето со топлинска енергија, како и за причините за настанување на прекините и
превземените мерки за нивно отстранување.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена сметководствена евиденција за секоја од
енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на
претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата,
обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните
текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на
деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност снабдување со
топлинска енергија ги добива од носителите на лиценци и потрошувачите.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во
тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и
извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите
прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. - количина на набавена и испорачана топлинска енергија вкупно и по групи на потрошувачи;
- состојба на топлинскиот конзум во извештајната година на корисниците на услугата снабдување
на топлинска енергија;
2. финансиски извештај за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на
енергетска дејност, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени
стандарди;
3. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на
енергетската дејност снабдување со топлинска енергија;
4. реализација на обврската за информирање на потрошувачите и превземени мерки за подобрување
на квалитетот на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:
- месечни извештаи за набавени и испорачани количини на топлинска енергија, вкупно и по одделни
групи на потрошувачи, број и времетраење на планирани и непланирани прекини во
снабдувањето со топлинска енергија ;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание
врз вршењето на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија;
- копии од договорите во врска со вршењето на енергетската дејност снабдување со топлинска
енергија со Производителот и Дистрибутерот на топлинска енергија за греење.
19. Цена за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинската енергија
Носителот на лиценцата е должен цената за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска
енергија на тарифните потрошувачи да ја формира во согласност со Правилникот за начин и услови за
регулирање на цени на топлинска енергија.

Носителот на лиценцата е должен цената за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска
енергија, да ја објавува на својата веб страна.
20.Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, во согласност со Правилникот за условите, начинот и
постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.
21.Квалитет на вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди постојан квалитет на вршење на енергетската дејност
снабдување со топлинска енергија согласно законските прописи и Мрежните правила за дистрибуција
на топлинска енергија за греење.
Носителот на лиценцата е должен да врши мониторинг на квалитетот (влезна и излезна температура и
количина) на испорачаната топлинска енергија, за што на секои шест месеци ја известува
Регулаторната комисија за енергетика.
22.Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од
Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање нa
лиценци за вршење на енергетски дејности.
23.Мерки во случај на неисполнување на обврските 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
издавање, менување, продолжување и одземање нa лиценци за вршење на енергетски дејности.

5 Табела 1.
1. Број и инсталирана моќност на потрошувачи по категорија на потрошувачи снабдувани од страна на претходниот вршител на дејноста Снабдување, Топлификација АД –
Скопје на подрачјето дефинирано во точка 10 од оваа лиценца СНАБДУВАЊЕ ИСТОК
1
Станбен простор
2005 (31.12.05)
2006 (31.12.06)
2007 (31.12.07)
2008 (31.12.08)
2009 (31.07.09)
Број на станови
18.360
17.979
18.396
17.648
17.379
Инсталирана снага
130,299
134,995
143,048
123,914
125,686
(MW)
2
Деловни објекти
2005 (31.12.05)
2006 (31.12.06)
2007 (31.12.07)
2008 (31.12.08)
2009 (31.07.09)
(стандардни објектистопанство )
наплата со мерач
Број на објекти
950
652
592
536
507
Инсталирана снага
18,083
18,108
15,944
16,784
17,871
(MW)
3
Деловни објекти
2005 (31.12.05)
2006 (31.12.06)
2007 (31.12.07)
2008 (31.12.08)
2009 (31.07.09)
(детски градинки и
установи) - наплата
со мерач
Број на објекти
14
10
43
46
38
Инсталирана снага
4,389
4,177
4,576
4,458
5,073
(MW)
4
Деловни објекти
2005 (31.12.05)
2006 (31.12.06)
2007 (31.12.07)
2008 (31.12.08)
2009 (31.07.09)
(основни училишта) наплата со мерач
Број на објекти
4
4
6
6
6
Инсталирана снага
3,078
2,885
2,963
3,062
3,197
(MW)
ВКУПНО
Број на објекти
Инсталирана снага
(MW)

2005 (31.12.05)
19.328
155,849

2006 (31.12.05)
18.646
160,165

2007 (31.12.05)
19.037
166,531

2008 (31.12.05)
18.234
148,218

2009 (31.07.09)
17.930
151,827

2. Количина на испорачана/продадена топлинска енергија на тарифните потрошувачи во MWh/година од страна на претходниот вршител на дејноста Снабдување,
Топлификација АД – Скопје на подрачјето дефинирано во точка 10 од оваа лиценца
опис
2005 (31.12.05)
2006 (31.12.06)
2007 (31.12.07)
2008 (31.12.08)
2009 (31.07.09)
Вкупно
188.531
181.243
161.652
156.021
97.042
1
Станбен простор
157.622
152.760
138.856
130.437
80.334
2
Деловни објекти (стандардни
20.491
15.477
17.668
11.423
21.875
објекти- стопанство ) наплата со
мерач
3
Деловни објекти (детски градинки
5.310
4.727
4.442
4.693
3.242
и установи) - наплата со мерач
4
Деловни објекти (основни
3.723
3.265
2.876
3.223
2.043
училишта) - наплата со мерач

