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Врз основа на член 50 став (5) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и 
член 30 став (6) 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 9 
септември 2021 година, донесе 

 

 

О Д Л У К А 

за одземање на лиценца за вршење на енергетска      дејност производство на 
електрична енергија 

 
1. СЕ ОДЗЕМА лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на 

електрична енергија на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО 

Илинден издадена со Одлука за утврдување на содржината на лиценцата за вршење 

на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/10) за фотонапонска 

електроцентрала ФЕЦ “ПЕТРО М” со евидентен број на лиценца ЕЕ-57.01.1/10. 

2. Лиценцата од точка 1 на оваа одлука се одзема со оглед на тоа дека Друштвото за 

внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден како носител на лиценцата 

престанал да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност за која е 

издадена лиценцата во однос на правото на сопственост односно правото на 

користење на земјиштето на кое е поставена фотонапонската електроцентрала како и 

правото на владение на самата фотонапонска електроцентрала. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“, а ќе се објави и на веб страницата на Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.   

 
 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

Друштво за внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден е носител на 
лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија 

            Врз основа на Известување за контрола и барање за податоци и документи УП1 
бр.07-10 од 7 јули 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија на 8 јуни 2021 година во 14:00 часот, на локацијата на 
фотонапонската електроцентрала ФЕЦ ”ПЕТРО-М”, согласно член 30-а став (5) од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 
214/19, 114/20, 246/20 и 44/21) изврши вонредна контрола по службена должност. По 
извршената вонредна контрола и добиените докази, Регулаторната комисија за енергетика 
утврди дека Друштвото нема повеќе право на сопственост, односно право на користење на 
недвижниот имот, односно на земјиштето на кое е поставена фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ ”ПЕТРО-М” на КП бр.1528/1 КО Илинден запишано во ИЛ 3492 и 
нема повеќе владение на самата фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПЕТРО-М”.  
Земјиштето е продадено и предадено во владение на друго правно лице во постапка за 
извршување И.бр.3024/2020 на Извршител Моника Муча од Скопје, а фотонапонската 
електроцентрала е предмет на извршување во истата постапка, попишана за продажба со 
сериски број на знак 000102 од извршител Моника Муча од Скопје, со што се забранува 
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отуѓување, оптоварување или било какво располагање со фотонапонската 
електроцентрала. 
       Со тоа Друштво за внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден, 
престанало да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност за која е 
издадена лиценцата согласно член 50 став (1) точка 5) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.98/18 и „Службен Весник на Република 
Северна Македонија“ бр.98/19) и член 30 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 
и 44/21). 

         Согласно член 50 став (2) од Законот за енергетика* и член 30 став (2) од Правилникот 
за лиценци, како и обврските дефинирани со лиценцата, Регулаторната комисија за 
енергетика, со писмено известување УП1 бр.07-10 од 26 јули 2021 година, го извести 
Друштвото за сознанијата и го задолжи во рок од 7 (седум) дена од приемот на 
известувањето да се произнесе во врска со настанатите промени како причина за 
отпочнување на постапка за одземање на лиценцата. 

На 29 јули 2021 година известувањето беше пратено по пошта со повратница/извештај 
за врачување /исплата/книжење RB 188900375, која се врати со назнака - преселен. На 5 
август 2021 година известувањето беше повторно пратено на официјалната електронска 
пошта на Друштвото како и на електронската пошта која Друштвото ја има дадено за 
комуникација со Регулаторната комисија за енергетика petromks@petrom.com.mk и 
info@petrom.com.mk.  

      Во предвидениот рок од 7 дена од приемот на известувањето Друштвото не се произнесе 
во врска со настанатите промени како причина за отпочнување на постапка за одземање на 
лиценцата. 

     Со оглед на тоа што Друштвото не се произнесе во врска со губењето на правото на 
сопственост односно правото на користење на земјиштето на кое е поставена 
фотонапонската електроцентрала како и на правото на владение на самата фотонапонска 
електроцентрала, а кои се основа за издавање на лиценцата, исполнети се условите од член 
50 став (3) од Законот за енергетика* и член 30 став (3) од Правилникот за лиценци и поради 
тоа Регулаторната комисија за енергетика донесе Одлука за отпочнување на постапка за 
одземање на лиценцата за приозводство на електрична енергија, („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.194/21). 

         Регулаторната комисија за енергетика со споменатата одлука согласно член 50 став 
(4) од Законот за енергетика и член 30 став (4) од Правилникот за лиценци го задолжи 
Друштвото, во рок од 15 дена да достави до Регулаторната комисија за енергетика доказ за 
правото на сопственост односно правото на користење на недвижниот имот, односно на 
земјиштето на кое е поставена фотонапонската електроцентрала ФЕЦ ”ПЕТРО-М” како и 
доказ за правото на владение на самата фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ПЕТРО-
М”.. 
         Друштвото не постапи по задолжувањето со одлуката и не ги исполни обврските во 
утврдениот рок.  

           Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по 
прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5  Регулаторната комисија за енергетика 
утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот 
за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница. 
            Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна 
Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на 
здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение 
бр.02-1653/2 од 9 септември 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова 
решение, без одржување на подготвителна седница. 
 

            Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од    
                               денот на приемот. 

 
 
 
 
УП1 бр. 07-10   

          9 септември 2021 година   
 Скопје                                                                                                                                           

                                                                                                      Претседател  
 на Регулаторна комисија за енергетика и водни   
                                                                               услуги на Република Северна Македонија 
 
                                                                                               Марко Бислимоски 

  

  



1  

Në bazë të nenit 50 paragrafi (5) 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 30 paragrafi (6) 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 9 
shtator 2021, miratoi 

 

V E N D I M 

për marrjen e licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë 
elektrike 

 
1. I MERRET licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
Shoqërisë së Tregtisë së Brendshme dhe të Jashtme “PETRO M” SHPK Ilinden, të lëshuar 
me Vendimin për përcaktimin e përmbajtjes së licencës së kryerjes së veprimtarisë 
energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme të energjisë 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/10) për Centralin Elektrik Diellor CED 
“PETRO M” me numër evidentues të licencës ЕЕ-57.01.1/10. 
 
2. Licenca nga pika 1 e këtij vendimi i merret për shkak se Shoqëria e Tregtisë së Brendshme 
dhe të Jashtme “PETRO M” SHPK Ilinden, si bartëse e licencës, nuk i plotëson më kushtet 
për kryerjen e veprimtarisë energjetike, për të cilën është lëshuar licenca sa i përket të drejtës 
së pronësisë, respektivisht të drejtës së përdorimit të tokës, në të cilën është vendosur 
centrali elektrik diellor si dhe të drejtës së udhëheqjes së vetë centralit elektrik diellor. 

 
 
3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit të tij në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” ndërsa do të publikohet edhe në faqen e internetit të Komisionit 
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.   
 

 
PA1 nr. 07-10   

          9 shtator 2021   
          Shkup                                                                                                                                                   

 

                                                                                                  
 
                                                                                                     Kryetari i  

Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të 
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut 

 
                                                                                           Марко Бислимоски 

  

 


