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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 12 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и 246/20), Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 февруари 2021 година, 
донесе 

 
 

ОДЛУКА 
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

1. Барањето на Трговското друштвото за производство, трговија и услуги ЈОКИ ДООЕЛ 
Илинден за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на 
електрична енергија од ФЕЦ “ЈОКИ”, УП1 бр.12-206/20 од 30 декември 2020 година СЕ 
ОДБИВА.  
 

2. 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 
 

Трговското друштвото за производство, трговија и услуги ЈОКИ ДООЕЛ Илинден, со седиште 
на ул. 36 бр. 2А Илинден (во понатамошниот текст: Друштво), на 30 декември 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 издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија, од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЈОКИ”, УП1 бр.12-206/20 од 30 
декември 2020 година (во натамошниот текст: Барање).  

Согласно член 8, став (5) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика 
на 8 јануари 2021 година на својата веб страница објави Соопштение за поднесеното Барање. 

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7 и Прилог 1 
точка 10.1, односно од Прилог 2 Образец БЛ 10.1 од Правилникот за лиценци, во оригинал и 
електронски во .pdf формат. Друштвото го комплетираше барањето на 28 јануари 2021 година. 

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека барањето е потполно во однос на 
поднесена документација согласно Правилникот за лиценци, меѓутоа од содржината на 
документацијата произлегува дека Друштвото не ги исполнува условите за издавање на лиценца 
за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија. 

Согласно член 7 став (2) точка 13), односно согласно Прилог 1 наслов 10 точка 10.1 
потточка 1) од Правилникот за лиценци Друштвото треба да достави имотен лист/листови од 
Агенција за катастар на недвижности како доказ за правото на сопственост на земјиштето на кое 
ја врши дејноста или имотен лист од Агенција за катастар на недвижности со прибележан договор 
за закуп и договорот за закуп, и/или договор за користење на државно земјиште и/или 
експропријација, како доказ за правото на користење на кое ја врши дејноста. 

Согласно Основниот проект - Изградба на фото-напонски панели за производство на 
електрична енергија со максимален инсталиран капацитет од 1MW на објект - ЈОКИ ДООЕЛ со 
моќност од 16,64kW на кровни површини, фаза електрика и фаза архитектура со тех.број 09-71/2 
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од март 2020 година, изготвен од ДПТПУ КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште 
на Булевар Партизански Одреди бр. 40-5 Скопје, ФЕЦ “ЈОКИ” е поставена на кровни површини на 
објект: ЈОКИ ДООЕЛ – Б4-1 големи канцелариски простории од друштва, на КП бр.881/1 и 882/1, 
КО Илинден. 

Согласно Решението УП бр.10-43/4 од 10 јуни 2020 година, со кое се одобрува 
поставување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија со максимален 
инсталиран капацитет од 1 МW на објект - ЈОКИ ДООЕЛ со моќност од 16,64 kW на кровни 
површини, издадено од Општина Илинден, со правосилност од 27 јуни 2020 година, кон барањето 
за издавање на Решението приложени се Имотен лист 4407 и 4406 за КО Илинден, друг имотен 
лист не е приложен. 

 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека во Имотниот лист 4407 за КО Илинден 
е запишана сопственост на Друштвото на земјиште и објекти на КП бр.881/1, додека во Имотниот 
лист бр.4406, КО Илинден е запишана сосопственост на Друштвото и Република Северна 
Македонија на земјиште на КП бр.882/1, додека објектот на кој се поставува дел од ФЕЦ “ЈОКИ” на 
оваа катастарска парцела не е запишан во овој имотен лист и оттука не може да се утврди правото 
на сопственост или користење. 

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.02-165/1 од 4 февруари 2021 година, одлучи да се одржи седница за 
донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница. 

Регулаторната комисија за енергетика на 4 февруари 2021 година одржа седница на којашто 
врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* и член 12 од 
Правилникот за лиценци, донесе Одлука за одбивање на барањето за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од ФЕЦ “ЈОКИ” на Трговското 
друштвото за производство, трговија и услуги ЈОКИ ДООЕЛ Илинден. 

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. 12-206/20  
4 февруари 2021 година 
Скопје         Претседател на  
     Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
 на Република Северна Македонија 
 Марко Бислимоски 
 

 

 

 

 

  


