
Врз основа на член 104 став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) и член 8 
став (6) од Правилата за снабдување со електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 172/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 138/19), 
постапувајќи по Барањето за одобрување на потсетник за потрошувачите на СОЛАРПРО 
ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија, подружница во Република Македонија, бр. 12-2848/1 од 14 
август 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија на седницата одржана на 4 октомври 2019 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одобрување на формата и содржината на потсетникот за потрошувачи 

 
1. Се одобрува формата и содржината на потсетникот за потрошувачи на СОЛАРПРО 

ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија, подружница во Република Македонија, бр.12-2848/5 од 
30 септември 2019 година. 

2. Одобрениот потсетник за потрошувачите од точка 1 од ова Решение, е составен дел на 
ова Решение. 

3. Се задолжува СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија, подружница во Република 
Македонија, пред склучување на договори за снабдување со електрична енергија, на 
потрошувачите навремено да им обезбеди примерок од потсетникот за потрошувачите од 
точка 1 од ова Решение.  

4. Се задолжува СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија, подружница во Република 
Македонија, одобрениот потсетник за потрошувачите од точка 1 од ова Решение да го 
објави на својата веб страница. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, a се објавува на веб 
страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија. 

О б р а з л о ж е н и е 
 

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија, подружница во Република Македонија, врз 
основа на член 104 став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) и член 8 
став (6) од Правилата за снабдување со електрична енергија (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 172/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 138/19) до 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во 
понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) достави Барање за одобрување на 
потсетник за потрошувачите 12-2848/1 од 14 август 2019 година.  

Во член 104 став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) е 
уредено дека снабдувачот со електрична енергија, по претходно одобрување на Регулаторната 
комисија за енергетика, на своите потрошувачи им обезбедува копија од потсетникот на 
потрошувачите, која содржи практични информации за правата на потрошувачите, и истата 
навремено ја објавува на својата веб страница. 

Во член 8 став (1) од Правилата за снабдување со електрична енергија е уредено дека 
пред склучувањето на договорот за снабдување со електрична енергија, секој снабдувач 
навремено му обезбедува на потрошувачот примерок од потсетник за потрошувачите, кој содржи 
практични информации за правата на потрошувачите презентирани на јасен и недвосмислен 



начин којшто нема да предизвикуваат забуна кај потрошувачот и нема да го доведат во заблуда 
при изборот да склучи, или да го раскине или продолжи постоечкиот договор за снабдување.  

Содржината на потсетникот за потрошувачи содржи информации кои се наведени 
подетално во член 8 став (2) од Правилата за снабдување со електрична енергија. При анализа 
на потсетникот за потрошувачите доставен од СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија, 
подружница во Република Македонија, е констатирано дека формата и содржината не 
соодветствуваат со член 8 став (2) точки 2), 5), 7), 8), 9), 10), 12), 14), 15), 16), 17), 18) и 19) од 
Правилата за снабдување со електрична енергија за што Регулаторната комисија за енергетика 
до СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија, подружница во Република Македонија, достави 
Известување број 12-2848/2 од 19 август 2019 година со кое побара да се дополни содржината на 
доставениот потсетник. 

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија, подружница во Република Македонија, на 
11 септември 2019 година достави дополнет потсетник за потрошувачите заведен во архивата на 
Регулаторната комисија за енергетика со бр.12-2848/3 од 11 септември 2019 година. При 
повторната анализа на потсетникот за потрошувачите, Регулаторната комисија за енергетика 
констатираше дека не е постапено по Известувањето број 12-2848/2 од 19 август 2019 година, 
односно формата и содржината не соодветствуваат со член 8 став (2) точки 5), 7), 8), 9), 12), 16), 
17) и 18)  од Правилата за снабдување со електрична енергија за што до СОЛАРПРО ХОЛДИНГ 
АД Софија Р.Бугарија, подружница во Република Македонија, повторно достави Известување 
број 12-2848/4 од 23 септември 2019 година со кое побара да се дополни содржината на 
доставениот потсетник. 

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија, подружница во Република Македонија, на 
30 септември 2019 година до Регулаторната комисија за енергетика повторно достави на 
одобрување дополнет Потсетник за потрошувачите заведен во архивата на Регулаторната 
комисија за енергетика бр. 12-2848/5 од 30 септември 2019 година. Регулаторната комисија за 
енергетика утврди дека дополнетиот потсетник за потрошувачите е во согласност со член 8 став 
(2) од Правилата за снабдување со електрична енергија. 

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, може да се поведе управен спор, во рок од 30 
дена од денот на приемот. 
 

бр. 12-2848/6 Членови на РКЕ 

4 октомври 2019 година Марко Бислимоски  

Скопје  Kushtrim Ramadani  

    Enver Elmazi  

    Панче Орцев  

                             Атанаско Тунески  

    Наташа Вељановска 

    Андријана Нелкова - Чучук 

изготвил: Елена Колевска 
 
Прилог:  

- Потсетник за потрошувачи на СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија, подружница во Република Македонија, бр.12-2848/5 од 30 
септември 2019 година 



solarpro

NOTCETHHK 3A NOTPOIUYBAI{]4

fln6epannrar4njara Ha na3apor Ha ereKTpr,rqHa eneprnja e ncxnyqhrenHo Kopt.tcHa 3a

KoMnaHnl4Te KoH n3neroa Ha cro6og*nor nagap Ha enexrptrvua eneprnja, nmaj*n rn npeABnA
qeH[Te Bo MoMeHToB Ha perynhpaHhro na3ap r na cno6ogHr4or na3ap. l,lmeuo cexoj npaeeu
cyGjeq axnyvyaaj(u ru n AoMaxhHcreara cao6o4Ho Moxe ga r,rs6rapaar co o,q Koro (e ce
cxa6gyeaar co eleKTpt4ttHa exeprnja. Xe nMaar ut6op 4a ocraHar xaj yHraaep3anHuor
cua6gyeav , unu Aa rs6epar 4a 6ragar cxa6gyaanlr oA crpaHa Ha rproBqure Kor4 nMaar nrqeH4a
3a TOa.

llocranrara 3a npoMeHa Ha cna6gyear 3anoqHyBa co nono/tHyBalbe na Eaparue 3a npoMeHa Ha

cna64yeau, Koe norpoulyBaqor ro AocraByBa Ao nnqeHql4paHnor rproBeq co eneKTpr4qHa

enepruja. flo npuemor Ha 6apartero Ha norpoluyBaqor My ce AocraayBa:

- l-louyga aa cna64yBabe co eneKTpr4qHa eHeprraja o4 crpaHa Ha cna6.qyBaqor, KaKo h
norpe6uara AoKyMeHraqraja 3a npoMeHa ua cna64yaav

- l4sjaaa 3a npoMeHa na cna6gyeav,
- lloanoruouJHo 3a npomeHa xa cxa64yeat u
- ,{oroaop aa cxa6gyBarbe co ereKTphvua exeprrja

.(oxonxy fioxy4ara 3a cxa64yaarue co eneKTpl4r{Ha exeprraja e npuQaunaa 3a
norpot{yeaqor, t4crror r}t nornhulyaa l4ajaaa u floanomouHoro 3a npoMeHa xa cua64ysav u
nphcranyBa KoH crnyqyBabe Ha HoB ,Qorosop aa cna6gyBalbe co erexTpt4vna enepruja.
rQoroeopor la cua6gyealbe co eneKrpl4r{Ha eneprnja e rpaHcnapeHTeH, ru perynnpa npaBara
n o6apcxure Ha Cxa64yeattor Ha eneKTpr4qHa eHepruja ra na florpou.lyaar{or Ha enexTpuqHa
eueprnja n ncrnor e Bo coffracHocr co 3arosor 3a eHeprernxa, flpaannara ga na3ap Ha

eneKTpl4t{Ha eHeprrja n [lpaannara 3a cxa6gyean'e co eneKTpt4qHa enepnaja. l-leprao4 xa
cxa64yearue e eAHa ro4uHa.



Cxa6.qyaavor Ha florpou.ryaaqor ke My H3AaBa Qaxrypa 3a norpoureHara eneKTpl4qHa

exeprnja cor.nacHo orr{fiTaHara cocroj6a Ha MepHoro Mecro, Bo reKor Hal\ennor nepnoA
na cna6nqyearbe co eneKTpH'{Ha exeprnja.
ilpeonerxoBHr,ror nepuoA rie H3HecyBa eAeH Meceq. lzlsroraeHara $axrypa 3a

ncnopaqaHa eneKTpr4qHa eHeprnja ce iq,ocraeyBa no eneKrpoHcKr4 nar n no noura.
florpouryaaqor ce o6apsyea Qaxypara Aa ja nraru Bo poK onpeAeneH corracHo
cKnyqeHuor,{oroeop sa cua64yaabe co eneKTpHr{Ha exeprr.rja. Bo cnyvaj Ha AollHe}be Ha

nra(arue na $axrypara oA crpaHa ua florpouryeaqor, CHa6*4yeavor HMa npaao Aa
HannaTn 3afioHcKa Ka3HeHa KaMaTa.

,Qoxonxy norpouyeaqor oA 6nao xoja npnquHa ne g,o6ra Saxrypa 3a npecMerKoBHt4or

nepuo4, r4crr.lor e AonxeH 4a no6apa xonraja oA ncrara H He e oclo6og,eu or4 o6apcxara
sa nratial+e.

Cxa64yaavor hMa npaBo 4a ja npexuHe HcnopaKara Ha ereKrpr4qHa eHepruja ao cnyuaj
xa xenna(albe Ha $axryprare sa cxa6,qyeabe co eneKTpl4qHa exeprrja. florpouyeaqor e

AonxeH 4a ro nH$opMnpa cxa6.qyeavor 3a npoMeHa Ha ArHaMr4Kara Ha norpouyBa'{Kara
Ha eteKTpt4qHa eHeprrja ao VcnoBn Ha HecaKatn xalapun u ge$exrn, nna*upaHn
peMoHTH H n.naHnpaHu peAyK4r4l4 Bo noTpoluyBaqKaTa nopaAr Ko.neKTlBHn fop.nwHu
oAMOpH il npa3HnqH.

{eHrre ce $opnnrapaar cnope4 MoMeHTarHHTe qeHu Ha 6epanre Bo perroHor, Ha Koil ce

AoAaaaar AononHure/rHilre rpotrloqn (npexocen KanalluTer, 6alaHcupaFbe H cn.) ra

npol{eHT ua aapa6orxa.

Meiy noeonHocrhre KoH My ce AocranHn Ha norporuyBar{or ce 6ecnnarHara npoMeHa Ha

KOpr,fcHHK Ha 6pouno, aHa.nH3a Ha norporuyBaqKa n npenopaKa 3a 3aureAa Ha

eneKrphr{Ha euepruja.

florpouryea.lor xoj peAoBHo ru nnaka MeceqHhre Saxrypra rnyx<nla noBorHocrlrre oA
crpaHa Ha cHa6,4yaauor Bo norneA Ha qeHara co xoja lie 6uge cHa64ex npH

cxnyqyBarbero Ha roAilueH AoroBop. florpouyeavor xoj cxnyqun AoroBop sa narpa,q6a
Ha LleHTpana 3a concraenn norpe6u, nna npnBhnerltja 4a auuoKor Ha eneprraja Aa My

6u4e orxyneH oA crpaHa Ha Haurara xomnaunja, 6ea npuroa Aa AocraByBa HoMHHaqrn.
l-[enara 3a orKyn Ha enexrprqHara eHeprrja npoh3BeAeHa oA QoroeolrahqHa qeHrpana
e SopnnrapaHa Ha 6asa xa na3apHu KpurepuyMl4.

flapamerpu 3a KBar,trer Haycnyrnre uro ru o6ea6e.qyna cua6gyBaqor:
L. Haepemeuocr Bo AocraByBarse xa $axryprare
2. fipeeaenaarue Ha nocranxn no 6aparee H npuroBoph Ha norpoulyBaqor Bo oAHoc Ha

Qaxryprare 3a eneKrpuvua eneprnja
3. CHa64yaavor uM o6ea6e4yea crpyqHa r rexHnqKa norqApuKa u 6ecnrarHu coBerh Ha

noTpotuyBaqhTe 3a ocTBapyBalbe Ha HnBHhTe npaBa 3a nocTHrHyBa$e Ha

nponHuaHuor u AoroBopeH"or KBafl!4Ter na cna6,4yBarbe co eneKTpt4vna exepruja,
cocroj6rre co H,lBHhre o6apcxn no AoroBopor, KaKo n 3a ocreapyBarbe Ha Hr4BHhre

npaBa nponltuaHr co 3axoHor 3a eHeprernKa lr Mpe)KHhre npaBh/la 3a npeHoc,



oAHOCHO Ar4grpn6yquja Ha eneKTpl4rrHa eHepruja u AoroBopor 3a npHKnyqyBalbe Ha

Mpex(aTa.

Mepemero Ha e.nexTpmr{Hara eneprmja co xoja 6un cna6geH norporuyBaqor t(e ro epurr
Oneparopor Ha eleKTpo4racrpra6yr],rBHr4or cucreM n ucrnor orquryBalbara Ha MepHHTe

ypeAr rh AocraByBa Ao Cxa6g,yaa.ror.

Hajaeara Ha norpouryBaqxara Ha eneKTpr.rqHa eHeprnja xon oneparopor Ha na3apor Bo

HMe Ha Florpouryeauor,6ea HaAoMecr, ja epurra Cna64yaavor. Tporroqu sa 6aaaxcHpaFbe

Ha norporxyBaqKara ua florpou.ryBaqor qenocHo rie 6r,rgar noKpheHta oA crpaHa Ha

Cxa64yeauor N ilorpouyBaqor HeMa Aa cHoo4 HHKaKBH AononHHTenHh rporxoul4 3a

ianaucupalbero xa caojara norpouryBaqxa.

Cna6gyea.ror rie ro 3aqneHh florpouryeaqor Bo caojara 6anancua rpyna 6er xa4omecr.
Tapn$ara 3a opraHh3upalbe 14 ynpaByBabe co na3apor Ha eneKTpl4qHa eHeprnja ja
yrBp4yBa Peryraropxa xomucrja 3a eHeprernKau BoAHlr Vcnvrn na Peny6anxa Ceeepna
Maxe,qoxuja,a xagomecroKor sa o6HoerilBr H3BopH ro yrBpAyaa oneparopor Ha na3apor
Ha eneKTpnqHa eHepruja. Bo npuror rapnQure 3a MpexHhre ycryril cnopeA xareropnja
Ha npHMyt{Ho MecTo:

raTefopxx Ha

npsxfiyl|oqri

Tap$r 3a npecserrosfin en€neHrn (co
s;anrynxpexr rapx$e 3e Fpefioe x6 enerrptr{Hil

exepr{a}

roimocr
{nexrhlT)

trrh8Ha en.eHepr

fiex/kWh)

FarTxsHa
en.exeprnja
(gexftvarh!

Mll1 82,32 0.2199 0,0177

MV2 155.41 0.3045 0.0515

LV1 2 246,19 0.3811 0,0821

lV1.1 x 1 2137 x

LV2 I 1.9808

,Qorosopxnre crpaHll ce Aor)KHl4 r,aefyce6Ho Aa ce raH$opmrpaar no nHcMeH nar 3a

HacraHarnTe npoMeHh unu cocroj6u xou Mox(e Aa HMaar eaujaxre Bp3 ilcnonHyBalbero
Ha AoroBopeHrre o6epcrr. Tyxa cnafaar npoMeHa Ha concrBeHocr u 6apat+a 3a npoMeHa
xa cna64yeav.



,{oroeopxure crpaHh ce AonxHil nnefyce6Ho Aa ce raHQopmrapaaT no nhcMeH nar u 3a

HacraHarue npoMeHt,l Bo HaqhHor ua naaRalbe, aApeca 3a AocraByBaFbe xa $axrypra n

npoMeHa Ha MepHo Mecro h roa Bo poK oA 15 geua oA HacraHarara npoMeHa.

Cxa6yea.ror e AonxeH nhcMeHo Aa ro u3Becru norpouyBaqor 3a HaMepara 3a

pacxrnyaarbe Ha AoroBopor 3a ora6.qyearre co e,neKTpr4t{Ha enepnaja co

o6paanoxyBalbe Ha npuqnHhre 3a pacKuH, MepKilTe ra gejcrerajaTa Koh norpouJyBarror

rpe6a Aa ru npe3eMe 3a Aa xe 4oj4e Ao pacKnHyBarbe Bo pox He noxparox o4 15 4ena
3a HUBHO npe3eMaFbe, nocneAl4ql4 oA pacKhHyBalbero KaKo H MoxHocra 3a npoMeHa Ha

cna64yaav.

,{oroeopor Moxe Aa ce pacKHHe cor.nacHo ilpaanrara :a cna6gyea}be co ereKTpr4qHa

exeprnja u AoKonKy 6raao xoja oA rqoroBopHilTe crpaHh AocraBr Aonuc 3a pacKhHyBabe

45 (uewpuecer r ner) 4eHa npeA nocaxyBaHror AaryM Ha pacxuHyBalbe, oAHocHo co

nMcMeHo il3BecryBalbe o4 CHa6gyBaqor co orKa3eH poK oA 45 {.rerr,rpnecer n ner) geHa,

eo clyvaj xora florpouyBaqor e Bo 3aAoqHyBarbe Bo oAHoc Ha cBohre o6epcxn ea

nla(arue cornacHo .{oroeopor.florpou.ryaaqor e Aonx{eH Aa ro n.narn 3aocraHarhor
l43Hoc no Qaxrypn Ao MoMeHTor Ha pacKHHyBaFbe Ha AoroBopor.
CHa64yeavor HeMa npeABhAeH HaAoMecroK nopaA,r npeABpeMeHo pacKrHyBabe Ha

AOTOBOpOT.

florpouryeavor nma opago Ha Ha.4omecr Ha urera oA cxa64yeavor Aoxorxy
xomepqujanHure YcnYrn ua cHa6year{or ce co noHn3oK KBalMTer oA craHAapAHt4or
yrBp.4eH co [lpaaulara aa cHa64yea[be co eneKTpr4r{Ha eHepruja. r{,oxoaxy norporuyBaqor
nperpnu urera nopaAh /touJ KBarnrer Ha MpexHHTe vcnvrn, Torau npH yrBpAeHa

og,roBopHocr Ha oneparopor Ha Ahcrpr46yrrexuor chcreM, cxa64yaauor (e o6es6e4r,r
npaBHa noMolrl Bo nocTanKa 3a HaAoMecT Ha UTeTa Ha nOTpOrUyBaqOr npeA Ha.q,nelKHHre

opraHH t4nu cYA.

3a nneryce6Ha KoMyHlrxaqraja r4oroBopHnTe crapH&f rn Kopnnar KoHTaKT no4aroqrre 14

aApecilTe Koh e HaBeAeHn Bo AoroBopor sa cHa6g,yBalbe. Bo npnlor KoHTaKT noAaroqu
3a cHa64yeavor CO,flAPnPO XO/lAnHf M Cogrja P.Eyrapnja - noApyxHnqa Bo

Peny6nuxa Maxe4onraja :

AApeca: Hnrmenr Oxpra4cxn 6p. 521 4, 1000 Cxonje
Ter:023259100
Mail: info@ spla rrq. nlg

CO/|APflPO XOnilUHf A.{ Co$raja P.Eyrapraja - norqpyxHrqa Bo Peny1nuxa Maxe4or+r.rja

noxpaj cna64yaaruero co eneKTpr4t{Ha er-reprraja HyAr4 i4 npoexTupa}be H hHcranhpa}be Ha

$oroeoarauqHh ct4creMh 3a concrBeHa norpe6a Kou 3HaqnrerHo ja sroaeruyBaar
eHeprercKara eQrxacHocr Ha o6jexrmre, KaKo u coBerr noBp3aHlt co 3roreMyealbe Ha

eHeprercxara e$rxacnocr.
CO/lAPnPO XOnAhHf A'{ Co$raja P.Eyrapraja - noApyxH}4qa Bo Peny6nraxa Mare4onraja
AOnOnHhrenHo HyAt4 3aeAHlrqKo QnxaucupaFbe co Kanural SaHxa A.{ Cxonje.



rl .,

- Cnre cnopoBu KoH rie npou3ne3ar oA ocreapyBalbero Ha npaBara u o6BpcKr,rre oA

f4OrOBOpOT, AOrOBOpHr4Te CTpaH14 *e UaCrOjyaaarAa rh peuJaBaar cnoroA6eHo, a AoKonKy
l,rcroTo He e MoxHo npH3HaBaaT HaA/rexHocT npeA Ha.qlexHxTe opraHH vnu cy4.

Co nounr,

3a CO/IAPIIPO XOfiALI




