
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19) и член 31 став (1) точка 1) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 септември 2020 
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на 
енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала од ФЕЦ “МАКС ПОГОН” („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 263/19).

2. Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “МАКС ПОГОН” („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 263/19), престанува да важи по основ на 
барање на носителот на лиценцата, Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС 
увоз-извоз ДООЕЛ Струмица.

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.

О б р а з л о ж е н и е

Друштвото за производство, трговија и услуги МАКС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица со 
седиште на ул. Климент Охридски бб Струмица (во понатамошниот текст: Друштво), на 24 
септември 2020 година до Регулаторна 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 престанок на лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија, од фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “МАКС 
ПОГОН”, УП1 бр. 12-137/19 од 24 септември 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7, односно 
од Прилог 2 Образец БЛ 24 од Правилникот за лиценци во оригинал.

Согласно информациите наведени во Образецот БЛ 24, Друштвото побара престанок на 
лиценцата поради спротивност со Законот за финансиска поддршка и инвестиции.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното барање е потполно и 
согласно член 5 став (4) и (5) од Деловникот за работа донесе Решение бр.02-1960/1 на 28 
септември 2020 година, оваа одлука да се донесе на редовна седница без одржување на 
подготвителна седница.
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Регулаторната комисија за енергетика на 28 септември 2020 година одржа седница на 
којашто врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* и член 31 
став (1) точка 1) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за престанок на важење на одлуката 
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од 
фотонапонска електроцентрала од ФЕЦ “МАКС ПОГОН” на Друштвото за производство, трговија и 
услуги МАКС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица.

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. 12-137/19 
28 септември 2020 година
Скопје Претседател на

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија 

Марко Бислимоски
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N6 ваге 1е пеп^! 24, рагадгаИ (1), р^ка 1, пепр^ка 17 1е ШдјК 1е Епегдје!^кеѕ* (“Са2е1а 2уг1аге 
е РеривНкеѕ ѕе Ма^едотѕе” пг. 96/18 М е  “Саге1а 2уг1аге е РеривНкеѕ ѕе М а^е^отѕе ѕе ^епиГ пг. 
96/19) М е  пепК 31 рагадгаИ (1) р^ка 1) 1е Кгеди11огеѕ ѕе Осепса^е (“Саге1а 2уг1аге е РеривНкеѕ ѕе 
Ма^едотѕе ѕе ^епиГ пг. 51/19, 54/19, 214/19 М е  114/20), Кот^ѕтП  Кгеди11а!ог  ̂ ЕпегдјеКкеѕ М е   ̂
ЅНегвте^е 1е ЦК 1е РеривНкеѕ ѕе Ма^едотѕе ѕе ^епи1, пе ѕеапсеп е тбај^иг т е  28 ѕМа!ог 2020, 
тогј

УЕМП!М
РЕК ^^ЕКРКЕКЈЕ^ Е ^^ЕРЅНМЕК1ЅЕ ЅЕ ^ Е ^ Ш 1 Т  ТЕ ^ Е Ѕ Н Ш Т  ТЕ ШСЕ^СЕЅ ЅЕ 
ККУЕКЈЕЅ ЅЕ ^ Е Р Ш Т А И Ѕ Е  Е^ЕКСЈЕТ1КЕ, Р ^ Н 1 М  ТЕ Е^ЕКСЛЅЕ Е^ЕКТИКЕ

1. Ме ке!е ^ е п ^ т  пик Меп т е  ^ е п д т  I ^еѕИ^т^! 1е Осепсеѕ ѕе Кгуегјеѕ ѕе ^ерпт1апѕе 
ЕпегдјеИке, РгоМ Јт 1е Епегдј^ѕе Е1ек1пке пда Сеп1гаН Е1ек!г^к ^^еНог с Е ^  "МАКЅ РО СО ^' 
(“Саге1а 2угѓаге е РеривНкеѕ ѕе М а^е^отѕе ѕе ^епиГ пг. 263/19).

2. У еп ^ јт ј ј ^ е ѕ ^ т К  1е Осепсеѕ ѕе Кгуегјеѕ ѕе ^ерпт1апѕе Епегдје!^ке, Рго^ИЈт 1е Епегдј^ѕе 
Е Ш п ке  пда Сеп1га!Ј Е!ек1гЈк ПЈеИог СЕП "МАКЅ РОСОИ" (“Саге1а 2уг1аге е РеривНкеѕ ѕе 
М а^е^отѕе ѕе ^епиГ пг. 263/19), пик Меп т е  раѕ кегкеѕеѕ ѕе вагШѕК 1е Нсепсеѕ, ЅИо^ег^ѕе 
ѕе Рго^И^т^1, ТгедКѕе М е  1е ЅН ег^те^е “МАКЅ”, Јтрог!- екѕрог1 ЅНРКШ Р Ѕ1гитте.

3. Ку уе п ^ јт  Иуп пе !и^^ пе да1еп е т га К т К  1е 1џ М е  6о1оИе1 пе “Саге1еп 2уг1аге 1е РеривНкеѕ 
ѕе Ма^едотѕе ѕе ^епиГ М е  пе ^ е п  е т1егпе1К 1е Кот^ѕтпК Ргеди11а1ог 1е ЕпегдјеНкеѕ М е 
1е ЅН ег^те^е 1е ЦК 1е РеривНкеѕ ѕе М а^е^отѕе ѕе ^е п и !

А г ѕ у е 1 ј т

ЅИо^ег^а е Рго^И^т^1, ТгедНѕе М е  е ЅН ег^те^е “МАКЅ” Јтрог1-екѕрог1 ЅНРКШР, Ѕ1гитте, 
т е  ѕеН пе гг. “К!Јтеп1 ОИгЈ^ѕкЈ” р.п. Ѕ1гитте (пе 1екѕ1т е те1ејѕИет: ЅИо^ег^а), т е  24 ѕИ1а1ог 2020, 
деп 1е Кот^ѕтП  Ргеди11а1ог  ̂ ЕпегдјеНкеѕ М е   ̂ ЅН ег^те^е 1е ЦјК 1е РеривНкеѕ ѕе Ма^едотѕе ѕе 
^епи! (пе 1екѕ1т е теЦеѕИет: Кот^ѕтП  Ргеди11а1ог  ̂ ЕпегдјеНкеѕ), пе регриШје т е  Ргеди11огеп е 
□сепса^е, рагаѕМго^ кегкеѕе 1е пдегргегјеѕ ѕе Нсепсеѕ ѕе кгуегјеѕ ѕе ^ерпт1апѕе епегдјеКке, 
рго^И^т 1е епегдј^ѕе е1ек1пке, пда Сеп1гаИ Е!ек1гЈк ПЈеИог СЕП "МаКѕ РОСОИ", РА1 пг. 12-137/19, 
да!е 24 ѕИ1а1ог 2020 (пе 1екѕ1т е те1ејѕНет: Кегкеѕе).

ЅИо^ег^а е дегдо^ кегкеѕеп М е  докитеп1асш т е пе^ојѕИет 1е регтепдиг пе пепт 7, 
геѕрек1ЈуЈѕИ1 пда ѕИ1ојса 2, 1огт1аг^ ^  24 1е Ргеди11огеѕ ѕе Осепса^е, пе опд јта !

№  регри1Ије т е  ^п!огта1а1 е М епа пе Рогти1апп ^  24, ѕИо^ег^а ка кегкиаг п^егргегје 1е 
Нсепсеѕ, рег ѕИкак 1е коп1гаМеѕ т е  О дјт е М6еѕИ1е1јеѕ Р та п ш ге  М е  ^ е ѕ Н те ^ е .

КотЈѕЈопЈ Ргеди!1а1ог  ̂ ЕпегдјеНкеѕ регсакУ ѕе кегкеѕа е дегдиаг еѕИ1е е р1о1е М е  пе 
регри1Ије т е  пепт 5 рагадгаИ (4) М е  (5) 1е Ргеди11огеѕ ѕе Рипеѕ, то гј уепдЈтт пг.02-1960/1, да!е 
28 ѕИ1а1ог 2020, ^е ку ^еп<^т 1е тегге1 пе ѕеапсе 1е ггеди111, ра твај1јеп е ѕеапсеп регдаШоге.

КотЈѕЈопЈ Ргеди!!а1ог ј ЕпегдјеИкеѕ, т е  да1е 28 ѕИ1а1ог 2020, тбајИ ѕапсе, пе 1е сИеп, пе баге 
1е пепИ 24, рагадгаИ (1), рјка 1, пепрјка 17 1е ОдјИ 1е ЕпегдјеИкеѕ* М е  пепИ 31 рагадгаИ (1) рјка 1 е
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Кгеди11огеѕ ѕе Осепсауе, то гј УепШ т рег М^егргегјеп е У1е^ѕИтегЈѕе ѕе исепсеѕ ѕе Кгуегјеѕ ѕе 
УергЈт!агЈѕе ЕпегдјеИке, Рго^ИЈт 1е Епегдјјѕе Е1ек1гЈке пда Сеп1га!Ј Е1ек1гЈк ПЈеИог СЕП "МАКЅ 
РОСОМ" 1е ЅИодегЈѕе ѕе РгоМЈтИ, ТгедИѕе М е  1е ЅНегвЈтеуе “МАКЅ” Јтрог1- екѕрог1 ЅИРКИЈР 
Ѕ1гитЈсе.

пике раѕиг рагаѕуѕИ 1е 1аг1регтеп^игеп, еѕМе уепдоѕиг ѕЈкиг пе ШѕрогШуЈп е кеИј уепШ тѓ

КЕ Ѕ Н Ш Е  ЈЏК101КЕ: Кипдег кеИј уепЛтЈ типд  1е пдп1е1 коп1еѕ1 апдттЈѕ1га1Ју пе а!а1 ргеј 30 
(МеѕН, пда Ш1а е таггјеѕ.

РА1, пг. 12-137/19 
28 ѕМа1ог 2020 
ЅИкир

Марко Бислимоски

Кгуе!аг ј
К о т^ ѕ тт1  Ргеди11а1ог 1е ЕпегдјеНкеѕ М е  1е 

ЅНегМте^е 1е Ш1 1е Рери^ј^кеѕ ѕе Ма^е^отѕе ѕе Уег^и1
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