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Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënparagrafi 17  dhe nenit 45 paragrafi (1) 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 13 dhe nenit 22 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 i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
seancën e mbajtur më 19 shtator 2022, solli këtë 

 
VENDIM 

PËR NDRYSHIMIN E LICENCËS PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE   
TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 
1. Në Vendimin për Dhënien e Licencës për Kryerjen e Veprimtarisë Energjetike të Prodhimit të 

Energjisë Elektrike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.4/22), të dhënë 
për Shoqërinë e Prodhimit, të Tregtisë dhe të Shërbimeve LARS SHPKNJP Shtip, në Shtojcë, 
pika 16 ndryshohet si në vijim: 
“16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet veprimtaria energjetike 
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga Centrali 
Elektrik Diellor CED “LARS ZËRNOVC", me karakteristikat teknike në vijim: 
a) emri i centralit elektrik diellor: CED "LARS ZRNOVCI"  
b) fuqia e centralit elektrik diellor sipas paneleve fotovoltaike: 64,6 kW  
c) fuqia e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 54 kW 
d) viti i fillimit dhe i përfundimit të ndërtimit: viti 2021 
e) viti i fillimit të punës: viti 2022 
f) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite 
g) të dhënat për pajisjen:  

− lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: PiKCELL GROUP PiK380M(72)  

− numri i paneleve fotovoltaike: 170 

− fuqia e paneleve fotovoltaike: 380 W 

− lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  
FRONUS ECO 27 kW 3ph, fuqia 27kW, 2 invertorë  

h) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.618 kWh/m2 
i) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 81.957 kWh” 
 

2. Ndryshimi i licencës nga pika 1 e këtij vendimi kryhet me kërkesë të Shoqërisë për shkak të rritjes 
së kapaciteteve, me të cilat kryhet veprimtaria. 
 

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