
 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 

151, став 6 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 и 6/16), и член 10, став 5 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), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС 
ДООЕЛ Штип, на ден 26.10.2017 година, 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 
 
 

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 257/12 од 
08.05.2013 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ 
Штип, се продолжува до 23.10.2018 година. 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а 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 ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип согласно 
член 10 став 2 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) на 19.06.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија поднесе барање за продолжување на важноста на Решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 257/12 од 08.05.2013 година, кое е со рок на 
важење до 28.06.2017 година. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на ден 08.05.2013 
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 „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“, со планирана моќност од 606 
kW и со локација реф. бр. 349 (согласно договор за концесија за вода за изградба на 
хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ со реф.бр. 349, склучен помеѓу Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип - концесионер со бр.0903 од 
19.03.2012 година и Министерство за економија - концедент со бр.12-2867/20 од 20.03.2012 
година) и со локација на водотекот на Блатечка Река (КО Блатец, Општина Виница), на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип, со седиште на 
ул. Партизанска бр.21/Б, Штип, УП1 бр. 08-257/12 од 08.05.2013 година, објавено во 
„Службен весник на Република Македонија“, бр.68/13. 

Регулаторната комисија за енергетика 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 “МХЕ Блатешница 349” на 



Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип, со кое важноста 
се продолжува до 09.01.2016 година (согласно Анекс на договорот за концесија  бр.12 - 
2106/1 од 13.03.2015 година со кој рокот за започнување со комерцијална работа на објектот 
се продолжува до 09.01.2016 година) УП1 бр.08 - 257/12 од 20.03.2015 година, објавено во 
“Службен весник на Република Македонија” бр. 48/15. 

Регулаторната комисија за енергетика на ден 22.02.2016 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 “МХЕ Блатешница 349” на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип, со кое важноста 
се продолжува до 28.06.2017 година (согласно Анекс на договорот за концесија склучен 
помеѓу Министерството за економија со бр.12 - 953/1 од 29.01.2016 година и Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип со бр.15-2016 од 01.02.2016 
година) УП1 бр.08 - 257/12 од 22.02.2016 година, објавено во “Службен весник на Република 
Македонија” бр. 33/16. 

Во однос на поднесеното Барање за продолжување на важноста на решението за 
стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-257/12 од 19.06.2017, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на ден 23.06.2016 година 
донесе Решение со кое постапката се прекинува се до добивање на мислење од Влада на 
Република Македонија односно Министерството за економија дали рокот за почеток со 
комерцијална работа на хидроелектроентралата „MХЕЦ БЛАТЕШНИЦА“ ќе биде продолжен 
односно дали ќе биде склучен нов анекс на договорот за концесија. 

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип на 
20.10.2017 година достави Анекс на договорот за концесија склучен помеѓу Министерството 
за економија со бр.12 - 4754/1 од 04.10.2017 година и Друштвото за производство, трговија и 
услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип со бр.0209 од 04.10.2017 година со кој рокот за 
започнување со комерцијална работа на објектот се продолжува до 23.10.2018 година. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија утврди дека поднесеното 
барање е оправдано, поради што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.                              
                  
ПРАВНА ПОУКА: Против овa решение може да се поднесе жалба до Комисијата за 
решавање на жалби од областа на енергетиката во рок од 15 дена од денот на 
доставувањето. 
 

 
 
УП1 бр. 08-257/12                          ПРЕТСЕДАТЕЛ      
26.10.2017 година Димитар Петров 
Скопје 
 

 
 

 
 


