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Në bazë të nenit 24, paragrafi (1) pika 1) nënparagrafi 18 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 2) 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 236/22) dhe nenit 14 paragrafi (1) pika 2) 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 23 janar 2023, solli këtë 

 
 
 
 

VENDIM 
PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PËRKOHSHME PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE   
TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 
 

1. Shoqërisë së Realizimit të Punëve të Xeheve dhe Ndërtimore MASHINOKOOP SHPKNJP 
import-eksport Kavadar, i jepet licencë e përkohshme për kryerjen e veprimtarisë energjetike të 
prodhimit të energjisë elektrike nga centrali elektrik diellor CED “MASHINOKOOP”. 
 

2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  
 

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. 
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Shtojcë: 

 
 
 

LICENCË E PËRKOHSHME  
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
 
 

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së përkohshme: 
Shoqëria e Realizimit të Punëve të Xeheve dhe Ndërtimore MASHINOKOOP SHPKNJP import-
eksport Kavadar, me seli në sheshin "Marshal Tito" nr. 17/2 Kavadar, Republika e Maqedonisë së 
Veriut 
 

2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca e përkohshme:  
Prodhimi i energjisë elektrike  
 

3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕ-ПРОИЗ-806-2023 
 

4. Numri amzë: 5838410 
 

5. Numri tatimor: 4011004121186 
 

6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike 
Bartësi I i licencës së përkohshme e kryen veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga centrali elektrik diellor CED “MASHINOKOOP" në PK nr. 769/1 KK Turalevë, komuna e Kratovës. 
 
 

7. E drejta për lidhje dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike 
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së 
energjisë elektrike, për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës për kryerjen e 
veprimtarisë energjetike prodhim të energisë elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në 
pajtim em Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 
 
 

8. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të licencës së përkohshme: 
Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e 
veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën 
e dërgimit të raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së veprimtarisë, si dhe mënyrën 
dhe procedurën e dërgimit të raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të nevojshme për 
ndjekjen e funksionimit të tregut të energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për kryerjen e 
veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike.  
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9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet veprimtaria energjetike 
Veprimtaria energjetike e prodhimit të energisë elektrike, do të kryhet nga centrali elektrik diellor me 
karakteristikat teknike në vijim: 
 
a) emri i centralit elektrik diellor: CED "MASHINOKOOP" 
b) fuqia e instaluar e centralit elektrik diellor sipas paneleve: 199,2 kW 

c) fuqia e instaluar e centralit elektrik diellor sipas invertorëve: 200 kW 
d) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 2023 
e) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite 
f) të dhënat për pajisjen:  
- lloji dhe prodhuesi, fuqia e instaluar dhe numri i paneleve fotovoltaike:  

CHN300-72P, fuqia 1.200 W, 166 panele  
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:  

SMA Sunny Tripower 25000TL, fuqia 25 kW, 8 invertorë 
g) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.840 kWh/m2 
h) prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 368 MWh 

 


