Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и член 191 став (10) од Законот за
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени
производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна
Македонија“ бр. 116/19 и бр.93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 јули 2021 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство и промет со електрична енергија АЛ ХИДРО ГРУП ДООЕЛ
Скопје, со седиште ул. 9-ти Мај бр.36/19, Скопје - Центар, му се одобрува користење на
повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ
ЖАБА со реф.бр.254”, со инсталирана моќност од 230 kW и со локација на KП бр.952 и КП
бр.953, КО Долно Дивјаци, општина Крушево.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство и промет со електрична енергија АЛ
ХИДРО ГРУП ДООЕЛ Скопје, со седиште ул. 9-ти Мај бр.36/19, Скопје - Центар,
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-251,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ ЖАБА со реф.бр.254”,
- податоци за локација на електроцентралата: на KП бр.952 и КП бр.953, КО Долно
Дивјаци, општина Крушево,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 230 kW,
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата:
11.050.000 kWh,
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа
која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен
статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи
извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ЖАБА со реф.бр.254” , УП1 бр.
08-127/20 од 20 јули 2020 година, односно се одобрува користење на повластените
тарифи за одделните блокови, според следната табела:
Блок

Kоличинa на испорачана електрична
енергија по блокови (kWh)

I

≤ 85.000

12,00

II

> 85.000 и ≤ 170.000

8,00

III

> 170.000 и ≤ 350.000

6,00

IV

> 350.000 и ≤ 700.000

5,00

V

> 700.000

4,50

-

Повластена тарифа за испорачаната
електрична енергија по блокови (€¢/kWh)

период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на
влегување во сила на оваа одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ја
доставува оваа одлука до барателот, Министерството за економија, Министерството за

животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна
Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на
електродистрибутивниот систем.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и 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 и промет со електрична енергија АЛ ХИДРО ГРУП ДООЕЛ
Скопје, со седиште ул. 9-ти Мај бр.36/19, Скопје - Центар, согласно Правилникот за повластени
производители коишто користат повластена тарифа (во понатамошниот текст: Правилник), на 6
јули 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за
донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител заведено под
архивски број УП1 бр. 08-123/21 и Барање за користење на повластена тарифа на електрична
енергија заведено под архивски број УП1 бр. 08-124/21, за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ЖАБА
со реф.бр.254”, со инсталирана моќност од 230 kW и со локација KП бр.952 и КП бр.953, КО Долно
Дивјаци, општина Крушево.
Друштвото за производство и промет со електрична енергија АЛ ХИДРО ГРУП ДООЕЛ
Скопје е носител на Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за
хидроелектроцентралата „МХЕЦ ЖАБА со реф.бр.254“ со планирана моќност од 230 kW и со
локација на водотекот на река Жаба, („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
191/20) издадено од страна на Регулаторната комисија за енергетика.
Врз основа на член 191, став (9) од Законот за енергетика, и член 13 став (1) од Правилникот
Регулаторната комисија за енергетика на 8 јули 2021 година побара Агенцијата за енергетика на
Република Северна Македонија да издаде потврда за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ЖАБА со
реф.бр.254” на Друштвото за производство и промет со електрична енергија АЛ ХИДРО ГРУП
ДООЕЛ Скопје.
На 13 јули 2021 година Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија
издаде Потврда бр. 03-373/2 дека хидроелектроцентралата „МХЕЦ ЖАБА со реф.бр.254” на
Друштвото за производство и промет со електрична енергија АЛ ХИДРО ГРУП ДООЕЛ Скопје е
изградена и ги исполнува специфичните услови и инсталираната моќност утврдени со Уредбата
за мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на
енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.278/19).
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.02-1335/2 од 19 јули 2021 година, одлучи да се одржи седница за
донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница.
Од доставената документација од страна Друштвото за производство и промет со
електрична енергија АЛ ХИДРО ГРУП ДООЕЛ Скопје се утврди дека Барањето за донесување на
решение за стекнување на статус на повластен производител заведено под архивски број УП1 бр.
08-123/21 и Барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија заведено под
архивски број УП1 бр. 08-124/21, за „МХЕЦ ЖАБА со реф.бр.254”, со инсталирана моќност од 230
kW и со локација KП бр.952 и КП бр.953, КО Долно Дивјаци, општинатина Крушево, се комплетни и
нема недостатоци и издадената Потврда од Агенцијата за енергетика на Република Северна
Македонија е позитивна.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Oдлука.
ПРАВНА ПОУКА: Против овaa одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од
денот на приемот.
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Në bazë të nenit 24 paragrafi (1) pika 1) nënpika 18 dhe nenit 191 paragrafi (10) 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 16 të Rregullores së Prodhuesve
Preferencialë që Përdorin Tarifë Preferenciale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”
nr. 116/19 dhe nr .93/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës
së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 19 korrik 2021, miratoi
VENDIM
PËR PËRDORIMIN E TARIFËS PREFERENCIALE TË ENERGJISË ELEKTRIKE
1. Shoqërisë së Prodhimit dhe të Qarkullimit me Energji Elektrike “AL HIDRO GRUP” SHPKNJP
Shkup, me seli në rr. “9 Maji” nr. 36/19, Shkup-Qendër, i miratohet përdorimi i tarifës preferenciale
të energjisë elektrike të prodhuar nga Hidrocentrali Elektrik „HCEV ZHABA me nr. ref. 254”, me
fuqi të instaluar prej 230 kW dhe me lokacion në PK nr.952 dhe PK nr. 953, KK Dollno Divjaci,
Komuna e Krushevës.
2. Të dhëna për bartësin e këtij vendimi:
- emri i selisë: Shoqëria e Prodhimit dhe e Qarkullimit me Energji Elektrike “AL HIDRO GRUP”
SHPKNJP Shkup, me seli në rr. “9 Maji” nr, 36/19, Shkup-Qendër
- numri i vetëm i regjistrimit të centralit elektrik: PP-SH-251;
- emri e centralit elektrik: Hidrocentrali Elektrik “HCEV ZHABA me nr. ref. 254”,
- Të dhënat për lokacionin e centralit elektrik: në PK nr.952 dhe PK nr. 953, KK Dollno Divjaci,
Komuna e Krushevës,
- fuqia e instaluar e centralit elektrik: 230 kW,
- prodhimi i planifikuar vjetor i energjisë elektrike nga centrali elektrik: 11.050.000 kWh,
- tarifa preferenciale, të cilën do ta përdorë prodhuesi preferencial: Tarifa preferenciale, e cila
ka qenë e vlefshme në ditën e miratimit të Aktvendimit të Marrjes së Statusit të Përkohshëm
të Prodhuesit Preferencial të Energjisë Elektrike të Prodhuar nga Burimet e Rinovueshme të
Energjisë për Hidrocentralin Elektrik HCEV “ZHABA me nr. ref. 254”, PA1 nr. 08-127/20,
datë 20 korrik 2020, respektivisht miratohet përdorimi i tarifave preferenciale për blloqet e
posaçme, sipas tabelës në vijim:
Sasia e energjisë elektrike të dorëzuar
sipas blloqeve (kWh)

Blloku

Tarifa preferenciale e energjisë elektrike të
dorëzuar sipas blloqeve (€¢/kWh)

I

≤ 85.000

12,00

II

> 85.000 и ≤ 170.000

8,00

III

> 170.000 и ≤ 350.000

6,00

IV

> 350.000 и ≤ 700.000

5,00

V

> 700 000

4,50

-

periudha e përdorimit të tarifës preferenciale: 20 vite duke filluar nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij vendimi.

3. Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së
Veriut e dërgon këtë vendim te parashtruesi, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit
Jetësor dhe Planifikimit Jetësor, tek Agjencia e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së

Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike.
4. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e shtatë të miratimit të tij, ndërsa 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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