
  

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, 
став 10 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 17, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ 
ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје за издавање на решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 07.11.2016 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ  

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ  
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Желево бр. 2/2-10, Скопје, му се издава решение 
за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „Коњарка” со реф. бр. 235, 
со моќност од 1000 kW и со локација на КП бр.26/7, м.в. Коњарка, с. Скочивир, Општина 
Новаци. 
 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ 

Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Желево бр. 2/2-10, Скопје; 
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-149; 
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ „Коњарка” со реф. бр. 235; 
- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.26/7, м.в. Коњарка, с. Скочивир, 

Општина Новаци; 
- инсталирана моќност на електроцентралата: 1000 kW (една генераторска единица со 

моќност од 1000 kW); 
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 

2.608.458 kWh; 
- датум на престанок на важење на ова решение: 14.11.2036 година. 

 
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување. 
 
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Желево бр. 2/2-10, Скопје, согласно Правилникот за 
повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), на 14.10.2016 година до 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија поднесе Барање за издавање на 
решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија заведено под архивски број УП1 бр. 08-71/16 и Барање за 
користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија заведено под архивски број УП1 бр. 08-70/16, за хидроелектроцентралата МХЕЦ 



„Коњарка” со реф. бр. 235, со моќност од 1000 kW и со локација на КП бр.26/7, м.в. Коњарка, с. 
Скочивир, Општина Новаци. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на ден 25.06.2013 година 
одржа главна седница на која донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за 
хидроелектроцентралата „ХЕЦ 235 Коњарка“, со планирана моќност од 880 kW и со локација реф. 
бр. 235 на водотекот на река Коњарка (КО Скочивир, Општина Новаци) (согласно договор за 
концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 235 Коњарка со реф.бр. 235, 
склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. 
ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-183 од 19.03.2012 година и Министерство за 
економија - концедент со бр.12-2867/19 од 20.03.2012 година), на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
Желево бр. 2/2-10, Скопје, УП1 бр.08-132/13 од 25.06.2013 година, објавено во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.90/13. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на ден 20.03.2015 година 
одржа главна седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за 
стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 235 Коњарка“, со планирана 
моќност од 880 kW и со локација реф. бр. 235 на водотекот на река Коњарка (КО Скочивир, 
Општина Новаци), на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и 
др. ДОО експорт-импорт Скопје, со кое важноста се продолжува до 05.10.2015 година (согласно 
Анекс на договорот за концесија  бр.12 - 2074/1 од 12.03.2015 година со кој рокот за започнување 
со комерцијална работа на објектот се продолжува до 05.10.2015 година), УП1 бр.08-132/13 од 
20.03.2015 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.48/15. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на ден 20.04.2016 година 
одржа главна седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за 
стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 235 Коњарка“, со планирана 
моќност од 880 kW и со локација реф. бр. 235 на водотекот на река Коњарка (КО Скочивир, 
Општина Новаци), на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и 
др. ДОО експорт-импорт Скопје, со кое важноста се продолжува до 11.11.2016 година година 
(согласно Анекс на договорот за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата бр.12-
1930/1 од 01.03.2016 година и Известување од Министерството за економија со бр.12 - 1930/1 од 
01.03.2016 година во кое е наведено дека рокот за започнување со комерцијална работа на 
објектот се продолжува до 11.11.2016 година), УП1 бр.08-132/13 од 20.04.2016 година, објавено во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр.81/16. 

Врз основа на член 151, став 9 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 14, став 3 од Правилникот за повластени производители од обновливи извори на 
енергија, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на 19.10.2016 година, 
побара Агенцијата за енергетика на Република Македонија да издаде потврда дека 
хидроелектроцентралата МХЕЦ „Коњарка” со реф. бр. 235 на Друштвото за производство, трговија 
и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје, е изградена и ги исполнува 
специфичните услови и инсталираната моќност утврдени со уредбата од ставот (2) и од одлуката 
од ставот (3) на членот 150 од Законот за енергетика, што биле во сила на денот на издавање на 
привременото решение за повластен производител. 
 На 25.10.2016 година Агенцијата за енергетика на Република Македонија издаде Потврда 
бр. 03-661/2 дека хидроелектроцентралата МХЕЦ „Коњарка” со реф. бр. 235 на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје е 
изградена и ги исполнува специфичните услови и инсталираната моќност утврдени со уредбата од 
ставот (2) и од одлуката од ставот (3) на членот 150 од Законот за енергетика. 



 Од доставената документација од страна Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ 
ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје се утврди дека Барањето за издавање 
на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија заведено под архивски број УП1 бр. 08-71/16 и 
Барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија заведено под архивски број УП1 бр. 08-70/16, за хидроелектроцентралата 
МХЕЦ „Коњарка” со реф. бр. 235, со моќност од 1000 kW и со локација на КП бр.26/7, м.в. 
Коњарка, с. Скочивир, Општина Новаци, се комплетни и нема недостатоци, и издадената Потврда 
од Агенцијата за енергетика на Република Македонија е позитивна, при што Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 16, став 1 од Правилникот за 
повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија на 27.10.2016 
година донесе Заклучок за уредност на барањето УП1 бр. 08-71/16 и Заклучок за уредност на 
барањето УП1 бр. 08-70/16. 
 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на 07.11.2016 година одржа 
главна седница на која донесе решение за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и одлука за користење на 
повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за 
хидроелектроцентралата МХЕЦ „Коњарка” со реф. бр. 235, со моќност од 1000 kW и со локација 
на КП бр.26/7, м.в. Коњарка, с. Скочивир, Општина Новаци, на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје. 
 

 Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овa 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 доставувањето. 
 
     
    
УП1 бр. 08-71/16         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.11.2016 година            
Скопје   Димитар Петров    
 
 
 
 
 
Изготвил: Анастасија Стефановска 
Контролирал: Марко Филиповски 
 
 


