Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 43 став (3) од Законот за
енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 26 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 29 април 2021 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА
1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ
Пена со реф. бр. 407“ издадена на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ
КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје со Одлука за издавање на лиценца за пробна
работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 214/19, 173/20 и 65/21).
2. Во Прилог 1 точка 4 зборовите “5 мај 2021 година” се заменуваат со зборовите “27 јули
2021 година”.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а 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.
Образложение
Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје, со седиште на ул. Фјодор Достоевски бр. 72, Скопје-Карпош (во понатамошниот текст:
Друштво), на 26 април 2021 година до Регулаторната 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 продолжување на лиценца за
пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“, преку која треба
да ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-23/21 од 26
април 2021 година.
Регулаторна комисија за енергетика, на Барања на Друштвото, соодветно има донесено
Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на
електрична енергија за „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“ („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 194/19) и Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за „МХЕЦ Пена со
реф. бр. 407“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 214/19, 173/20 и 65/21).
Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7 и Прилог
1 точка 12, односно во Образецот БЛ 12 од Правилникот за лиценци во оригинал.
Друштвото, како причина за побараното продолжување наведе дека поради
административен застој во институциите поврзани со одобрението за градење, како и поради
општ застој предизвикан од епидемијата на корона вирусот, не се во можност да ги завршат
потребните работи поврзани со уредување на имотно-правните односи со државата на
локацијата на електроцентралата. Исто така не се во можност да ги спроведат потребните
активности за технички прием и ставање во употреба на централата. Решението за одобрување
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на измени во тек на градба е одобрено и добиено на 31 март 2021 година, а од Министерството
за економија е добиено известување за продолжување на рокот за отпочнување со комерцијална
работа на електроцентралата на 23 април 2021 година. Од горенаведените причини Друштвото
побара времетраењето на лиценцата за пробна работа да се продолжи за период од 4 месеци.
Согласно член 25 став (2) од Правилникот за лиценци согласно кој Регулаторната комисија
за енергетика врз основа на доставените податоци од причините за продолжувањето на
лиценцата за пробна работа го определува рокот за продолжување на лиценцата за пробна
работа, Регулаторната комисија за енергетика го определи датумот на продолжување на
лиценцата за пробна работа 27 јули 2021 година, имајќи во предвид дека рокот за отпочнување
со комерцијална работа на електроцентралата е продолжен до 27 јули 2021 година.
Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна
Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во
интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги со Решение бр.02-771/1 од 29 април 2021 година, одлучи да се одржи седница за
донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница.
Регулаторната комисија за енергетика на 29 април 2021 година одржа седница на којашто
врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 43 став (3) од Законот за енергетика и
член 26 став (3) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за продолжување на лиценца за
пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“ на Друштвото за
производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, до 27 август
2021 година.
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. 12-23/21
29 април 2021 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски
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Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17 dhe nenit 43, paragrafi (3) të Ligjit të
Energjetikës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 26, paragrafi (3) të Rregullores së licencave ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21),
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 29 prill 2021, miratoi

VENDIM
PËR VAZHDIMIN E LICENCËS SË PUNËS PROVË
1. Vazhdohet Licenca e punës provë të hidrocentralit elektrik të vogël HCEV “Pena” me nr. ref.
407 të lëshuar për Shoqërinë e Prodhimit të Energjisë “CMM ENERGJI KOMPANI” SHPKNJP
eksport-import Shkup me Vendimin e lëshimit të Licencës së punës provë (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 214/19, 173/20 dhe 65/21).
2. Në shtojcën 1, pika 4 fjalët "5 maj 2021" zëvendësohen me fjalët "27 korrik 2021".
3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës
së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës
dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1, nr. 12-23/21
29 prill 2021
Shkup

Kryetari i
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit
të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Марко Бислимоски
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