
  

Врз основа на член 191 став (10), а во врска со член 241 став (2) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.96/19) и член 17 став (5) од Правилникот за повластени производители коишто 
користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.116/19), 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 16 ноември 2020 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ  
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Во Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.1/15), во точка 1 зборовите „Акционерското друштво за производство на електрична енергија 
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје“ се заменуваат со зборовите 
„Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје“. 

2. Во точката 2 во алинеја 1, зборовите „Акционерско друштво за производство на електрична 
енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје“ се заменуваат со 
зборовите „Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје“. 

3. Ова решение се доставува до барателот, Владата на Република Северна Македонија, 
Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на 
електрична енергија и Операторот на електропреносниот систем. 

4. Ова решение 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 

Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје, со седиште на ул. 11-ти Октомври бр.9, Скопје, 
постапувајќи согласно член 17 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто 
користат повластена тарифа на 17 септември 2020 година до Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: 
Регулаторна комисија за енергетика) достави Известување за промена во називот на правното 
лице, заведено под архивски број УП1 бр. 08-256/14 и  УП1 бр. 08-257/14 (во понатамошниот текст: 
Известување).  

Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје е носител на Решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр. 08-256/14 и Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-257/14 за ветерната електроцентрала 
„ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ БОГДАНЦИ“ со инсталирана моќност од 36.800 kW во прва фаза 
и со локација на КП бр.2717/6, 2717/7, м.в. Вончови Ермени 2739/28, 2739/29, 2739/30, 2739/31, 
2739/32, 2739/33, 2739/34, 2739/35, 2739/36, 2739/37, 2739/38, м.в. Вончови ечмени, 2761/5, 2762/6, 
2762/7, 2763/5, м.в. Врбот, 2781/4, 2782/4, м.в. Волкови ечмени, 2783/8, 2783/9, 2783/10, м.в 
Ванчови ечмени, 2784/5, м.в. Волкови ечмени, 3014/10, 3014/11, 3014/12, 3014/13 и 3017/2, м.в. 
Козарник, К.О Богданци вон град, Општина Богданци, објавени во „Службен весник на Република 
Македонија“, бр.1/15, донесени од страна на Регулаторната комисија за енергетика на седницата 
одржана на 31 декември 2014 година. 

 



Во прилог на Известувањето е доставена следната документација: 
- Тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија со 

бр.0805-50/150120200030936 од 10 септември 2020 година, 
- Решение за упис на промена издадено од Централниот регистар на Република Северна 

Македонија со бр.35020190008687 од 8 април 2019 година, 
- Историјат на промени издаден од Централниот регистар на Република Северна 

Македонија со бр.0805-50/150120200030937 од 10 септември 2020 година, 
- Записник од седницата на Владата на Република Северна Македонија во својство на 

Собрание на АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во 
државна сопственост, Скопје, 

- Одлука за изменување и дополнување на Статутот на АД за производство на електрична 
енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, бр.45-1653/1 од 19 
март 2019 година, 

- Статут на АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија, 
во државна сопственост, Скопје, (пречистен текст) НО бр.02-1457/26/5 од 27 март 2019 
година, 

- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за организирање на Подружници на 
АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје УО бр.02-2213/31/7.1 од 23 
април 2018 година. 

По однос на доставеното Известување, Регулаторната комисија за енергетика на 24 
септември 2020 година го извести Акционерското друштво за производство на електрична енергија 
ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје дека заради 
отпочнување на постапката за измена на Решението за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-
256/14 и Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-257/14, потребно е до Регулаторната комисија за 
енергетика да достави решение за запишување на промените во Регистарот на електроцентрали 
коишто користат обновливи извор на енергија за производство на електрична енергија  издадено 
од Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија. 

Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје на 11 ноември 2020 година до Регулаторната 
комисија за енергетика достави Решение за запишување на промена бр. УП1 03-193/14 од 4 
ноември 2020 година издадено од страна на Агенцијата за енергетика на Република Северна 
Македонија. 

Регулаторната комисија за енергетика на 16 ноември 2020 година одржа седница на којашто 
врз основа на член 191 став (10), а во врска со член 241 став (2) од Законот за енергетика* и член 
17 став (5) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа 
донесе Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-
256/14 и Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-257/14. 
                                                               
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од 
денот на доставувањето. 
 
УП1 бр. 08-256/14                                                                                 
16 ноември 2020 година                                                
 
 

 

     

Претседател на Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на                          
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