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 21 јануари 2021 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 УП1 бр.08-184/14 од 14 октомври 2014 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.152/14), во точката 1 зборовите „Друштвото за
производство, трговија и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Анри
Барбис бр.12 А, Гази Баба, Скопје“ се заменуваат со зборовите „Друштвото за трговија,
производство и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Гостивар со седиште на ул. Драге Тодоровски
бр.4, Гостивар“.
2. Во точката 2 во алинејата 1, зборовите „Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-КА
ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Анри Барбис бр.12 А, Гази Баба, Скопје“ се
заменуваат со зборовите „Друштвото за трговија, производство и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА
ДООЕЛ Гостивар со седиште на ул. Драге Тодоровски бр.4, Гостивар“.
3. Ова решение се доставува 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. 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.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Друштвото за трговија, производство и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Гостивар со
седиште на ул. Драге Тодоровски бр.4, Гостивар, постапувајќи согласно член 17 став (1) од
Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа на 12 јануари
2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) достави Известување
за извршени промени во сопственичка структура и промени во називот и седиштето на друштвото
заведено под архивски број УП1 бр.08-184/14 и УП1 бр.08-185/14 (во понатамошниот текст:
Известување).
Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, е носител
на Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-184/14 и Одлука за користење на
повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.
08-185/14 за фотонапонската електроцентрала „ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА“ со инсталирана моќност од
49,75 kW и со локација на КП. бр. 1226/38, м.в. Попово Кула, КО Демир Капија, општина Демир
Капија, објавени во „Службен весник на Република Македонија“, бр.152/14, донесени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика на седницата одржана на 14 октомври 2014 година.
Во Известувањето е наведено дека е извршена промена во сопственичка структура и
промена во називот и седиштето на друштвото од Друштвото за производство, трговија и услуги
ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Анри Барбис бр.12 А, Гази Баба, Скопје на

Друштвото за трговија, производство и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Гостивар со седиште на
ул. Драге Тодоровски бр.4, Гостивар. Во прилог на Известувањето е доставена следната
документација:
-

-

Тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија со
бр.0805-50/150120210000502 од 11 јануари 2021 година,
Историјат на промени издадена од Централниот регистар на Република Северна
Македонија со бр.0805-50/150120210000639 од 12 јануари 2021 година,
Договор за пренос на удел склучен на ден 25 декември 2020 година, помеѓу Славица
Ристевска-Кузманова од Кавадарци, со адреса на живење на ул. Илинденска бр. 16, со
ЕМБГ 0902972488015 и бр.лк. А2335567 издадена од страна на МВР – Кавадарци,
државјанин на РСМ од една страна како содружник – отстапувач на удел и Ѓорѓиоски Игор
од Гостивар, со адреса на живеење на ул. Драге Тодоровски бр.бб, со ЕМБГ
0208975473015 и бр.лк. А1289712 издадена од страна на МВР – Гостивар, државјанин на
РСМ од друга страна како содржник примател на удел,
Барање за промени во уписот до Агенција за енергетика на Република Северна
Македонија од 11 јануари 2021 година,

Друштвото за трговија, производство и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Гостивар на 15
јануари 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика достави Решение за запишување на
промени во Регистарот на електроцентрали бр.УП1 03-139/14 од 12 јануари 2021 година издадено
од страна на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија.
Регулаторната комисија за енергетика на 21 јануари 2021 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. 08184/14 и Одлука за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-185/14.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од
денот на доставувањето.
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