
  

 
                                                                                                                                                      ПРЕДЛОГ 

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 хх септември 2022 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А  
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

 
1. Со оваа одлука на Друштвото за производство на електрична енергија Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА 

ДООЕЛ Битола со седиште на ул. Михаил Апостолски-Дончо бр.10 Битола, му се одобрува 
користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од 
хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вирово“. 

 
2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија Е.К.О 
ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Битола со седиште на ул. Михаил Апостолски-Дончо бр.10 
Битола, 

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-234, 
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ Вирово“, 
- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.1598/2, КО Вирово, Општина Демир 

Хисар, 
- инсталирана моќност на електроцентралата: 459 kW, 
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 

1.390.000 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 за хидроелектроцентрала „МХЕЦ Вирово”, УП1 бр. 
08-7/18 од 1 март 2018 година, односно се одобрува користење на повластените 
тарифи за одделните блокови, според следната табела: 
 

Блок 
Kоличинa на испорачана електрична 
енергија по блокови (kWh) 

Повластена тарифа за испорачаната 
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 

 
- период на користење на повластената тарифа до 17 мај 2042 година. 

 
 



3. Оваа одлука се доставува до Друштвото за производство на електрична енергија Е.К.О 
ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Битола, 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 седмиот ден 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. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Друштвото за производство на електрична енергија Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Битола со 
седиште на ул. Михаил Апостолски-Дончо бр.10 Битола, согласно Правилникот за повластени 
производители коишто користат повластена тарифа (во понатамошниот текст: Правилник), на 11 
април 2022 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. 08-91/22 и Барање за користење на повластена тарифа на електрична 
енергија заведено под архивски број УП1 бр. 08-92/22 за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вирово” 
со инсталирана моќност од 408 kW и со локација на КП бр.1598/2, КО Вирово, општина Демир 
Хисар. 

Во прилог на цитираните барања, а согласно документацијата пропишана во член 12 став 
(3) од Правилникот, Друштвото за производство на електрична енергија Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА 
ДООЕЛ Битола до Регулаторната комисија за енергетика достави: 

- Лиценца за вршење енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12 
274/21 од 10 февруари 2022 година („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.32/22), 

- Исправка на лиценца за вршење енергетска дејност производство на електрична енергија 

УП1 бр.12-274/21 од 11 март 2022 година („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.63/22), 

- Исправка на лиценца за вршење енергетска дејност производство на електрична енергија 
УП1 бр.12-274/21 од 20 април 2022 година („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.98/22), и 

- Решение за упис во Регистарот на електроцентрали кои произведуваат електрична 
енергија од обновливи извори на енергија УП1 бр.03-8/22 од 4 април 2022 година, 
издадено од Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија; 

 Друштвото за производство на електрична енергија Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Битола е 
носител на Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектрoцентралата 
„МХЕЦ Вирово”, со планирана моќност од 447 kW (минимална понудена инсталирана моќност 
согласно Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 
мала хидроелектрична централа МХЕЦ Вирово, склучен помеѓу Министерство за животна средина 
и просторно планирање со бр.11-690/1 од 25.01.2018 година и Друштвото за производство на 
електрична енергија E.K.O ЕНЕРГЕТИКА ДОО Битола, со бр.0402/15-1 од 25.01.2018 година) и со 
локација на КО Вирово, Општина Демир Хисар, УП1 бр. 08-7/18 од 1 март 2018 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.40/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.110/19, 266/21). 

Врз основа на член 191, став (9) од Законот за енергетика* и член 13 став (1) од 
Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на 15 април 2022 година побара Агенцијата 
за енергетика на Република Северна Македонија да издаде потврда за хидроелектроцентралата 



„МХЕЦ Вирово” на Друштвото за производство на електрична енергија Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА 
ДООЕЛ Битола. 

 На 26 април 2022 година Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија 
издаде Потврда бр. 03-333/2 дека хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вирово” на Друштвото за 
производство на електрична енергија Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Битола е изградена и ги 
исполнува 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  
и бр.236/21). 

По разгледувањето на горенаведената документација, Регулаторната комисија за 
енергетика го утврди следното: 

- Со Исправката на лиценца за вршење енергетска дејност производство на електрична 
енергија УП1 бр.12-274/21 од 20 април 2022 година („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.98/22) направена е промена на моќноста на 
хидроелектроцентралата од „447 kW“ на „408 kW“. 

- Во Решението за упис во Регистарот на електроцентрали кои произведуваат електрична 
енергија од обновливи извори на енергија УП1 бр.03-8/22 од 4 април 2022 година и 
Потврдата бр. 03-333/2 од 26 април 2022 година издадени од Агенцијата за енергетика 
на Република Северна Македонија е наведено дека моќноста на 
хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вирово” изнесува 408 kW. 

- минимална понудена инсталирана моќност за хидроелектрoцентралата „МХЕЦ Вирово” 
согласно Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична 
енергија од мала хидроелектрична централа МХЕЦ Вирово, склучен помеѓу 
Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11-690/1 од 25.01.2018 
година и Друштвото за производство на електрична енергија E.K.O ЕНЕРГЕТИКА ДОО 
Битола, со бр.0402/15-1 од 25.01.2018 година изнесува 447 kW. 

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика на 16 мај 2022 
година донесе Решение за прекин на постапката за донесување на решение за стекнување на 
статус на повластен производител и користење на повластена тарифа на електрична енергија за 
хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вирово”, поведена согласно Барање за донесување на решение 
за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вирово”, 
заведено под архивски број УП1 бр. 08-91/22  од 11 април 2022 година и Решение за прекин на 
постапката за донесување на одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија 
за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вирово”, поведена согласно Барање за користење на 
повластена тарифа на електрична енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вирово”, заведено 
под архивски број УП1 бр.08-92/22 од 11 април 2022 година. Регулаторната комисија за енергетика 
на 16 мај 2022 година до Министерството за животна средина и просторно планирање испрати 
Барање мислење по однос на тоа дали се прекршени одредбите од Договорот за концесија за 
користење на вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа 
МХЕЦ Вирово, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со 
бр.11-690/1 од 25.01.2018 година и Друштвото за производство на електрична енергија E.K.O 
ЕНЕРГЕТИКА ДОО Битола, со бр.0402/15-1 од 25.01.2018 година. 

Министерство за животна средина и просторно планирање на 21 јуни 2022 година до 
Регулаторната комисија за енергетика достави Известување бр. 11-1252/6 од 9.06.2022 година, во 
кое е наведено дека Концесионерот доставил допис до Министерство за животна средина и 
просторно планирање со укажување дека хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вирово” ги исполнува 
условите во однос на инсталираната моќност, а поради техничка грешка во проектот на изведена 
состојба во потврдата издадена од Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, 
од нивна страна е покрената постапка за измена на решението за упис во Регистарот на 
електроцентрали кои произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија и 
измена на лиценцата за вршење енергетска дејност производство на електрична енергија. Во 



зависност од исходот на овие постапки, Министерство за животна средина и просторно планирање 
ќе утврди дали настанал случај за кој е предвидено еднострано раскинување на договорот за 
концесија. 

Друштвото за производство на електрична енергија Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Битола на 6 
септември 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика достави: 

- Заклучок за исправка на Решението за упис во Регистарот на електроцентрали кои 
произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија УП1 бр.03-8/22 од 
3 август 2022 година од Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, со 
кое е направена исправка на номиналната моќност на хидроелектроцентралата „МХЕЦ 
Вирово” од 408 kW на 459 kW, и 

- Решение за исправка на лиценца за вршење енергетска дејност производство на 
електрична енергија УП1 бр.12-180/21 од 18 август 2022 година донесено од 
Регулаторната комисија за енергетика, со кое е направена исправка на на номиналната 
моќност на хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вирово” од 408 kW на 459 kW. 

Министерство за животна средина и просторно планирање на 20 септември 2022 година до 
Регулаторната комисија за енергетика достави Известување бр.11-1252/8 од 12 септември 
2022 година, во кое е наведено дека спроведените исправки се во согласност со одредбите 
од договорот за концесија.  
На 22 септември 2022 година Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија 

издаде исправка на Потврдата бр. 03-643/1 со која е направена исправка на номиналната моќност 
на хидроелектроцентралата „МХЕЦ Вирово” од 408 kW на 459 kW. 

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање е потполно и 
согласно член 15 став (1) од Правилникот изготви предлог – одлука за користење на повластена 
тарифа на електрична енергија, која беше предмет на расправа на подготвителната седница која 
се одржа на хх септември 2022 година. На подготвителната седница немаше забелешки по 
предлог – одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија од страна на 
присутните. 

Од доставената документација од страна Друштвото за производство на електрична 
енергија Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Битола се утврди дека Барање за користење на повластена 
тарифа на електрична енергија заведено под архивски број УП1 бр. 08-92/22, за „МХЕЦ Вирово”, е 
комплетно 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 одлука. 
 
   
ПРАВНА ПОУКА: Против овaa одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од 
денот на приемот. 
 

 

УП1 бр. 08-92/22                                           

хх септември 2022 година                                

Скопје                                                                                                     

 

 

 
 
 
 
 
Изготвил: Анастасија Стефановска Ангеловски 

Претседател на Регулаторна комисија 

за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

                                                                                              

     Марко Бислимоски 

  

 

  
 

 

 


